
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2009

για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές
εντός, ή η διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων
χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμενων κουνελιών, καθώς και για τις απαιτήσεις κτηνιατρικής

πιστοποίησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και
ιδίως το άρθρο 8 σημείο 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 9 παράγραφος
2 στοιχείο β) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των
τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 12,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), και
ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο (4), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 και
το άρθρο 14 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (5), και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής (6) καταρτίζει
κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επι
τρέπουν την εισαγωγή κρέατος κουνελιών και ορισμένων
άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων, και καθορίζει τους
όρους υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, καθώς και
κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές αυτές.

(2) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, οι κοινο
τικοί κανόνες για τις εισαγωγές κρέατος αγρίων κονικλοει
δών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμε
νων κουνελιών, πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις
δημόσιας υγείας που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ)
αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ.
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβου
λίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπο
ρίου τους (7).

(4) Με σκοπό την εναρμόνιση των κοινοτικών όρων για τις
εισαγωγές των σχετικών βασικών προϊόντων στην Κοινότητα,
καθώς και για τη μεγαλύτερη διαφάνειά τους και για να
απλουστευθεί η νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση
αυτών των όρων, όταν απαιτείται, οι εν λόγω όροι πρέπει να
παρατίθενται στο σχετικό υπόδειγμα του κτηνιατρικού πιστο
ποιητικού που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(5) Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά για τις εισαγωγές εντός, ή τη
διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων
κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και
εκτρεφόμενων κουνελιών πρέπει να συμμορφώνονται με τα
κατάλληλα πρότυπα τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι
της απόφασης 2007/240/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Απρι
λίου 2007, για τη θέσπιση νέων κτηνιατρικών πιστοποιητι
κών για την είσοδο στην Κοινότητα ζώντων ζώων, σπέρμα
τος, εμβρύων, ωαρίων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στο
πλαίσιο των αποφάσεων 79/542/ΕΟΚ, 92/260/ΕΟΚ,
93/195/ΕΟΚ, 93/196/ΕΟΚ, 93/197/ΕΟΚ, 95/328/ΕΚ,
96/333/ΕΚ, 96/539/ΕΚ, 96/540/ΕΚ, 2000/572/ΕΚ,
2000/585/ΕΚ, 2000/666/ΕΚ, 2002/613/ΕΚ, 2003/56/ΕΚ,
2003/779/ΕΚ, 2003/804/ΕΚ, 2003/858/ΕΚ,
2003/863/ΕΚ, 2003/881/ΕΚ, 2004/407/ΕΚ,
2004/438/ΕΚ, 2004/595/ΕΚ, 2004/639/ΕΚ και
2006/168/ΕΚ (8).
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(6) Τα πρότυπα κτηνιατρικά πιστοποιητικά, που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισμό, για τις εισαγωγές εντός, ή τη
διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων
κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και
εκτρεφόμενων κουνελιών πρέπει επίσης να είναι συμβατά
με το σύστημα Traces, όπως προβλέπεται στην απόφαση
2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004,
σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Traces (1).

(7) Ο κατάλογος τρίτων χωρών ή μερών αυτών, που περιλαμβά
νεται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 79/542/EOK του
Συμβουλίου (2) πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εισαγωγές
εντός, ή τη διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέα
τος αγρίων κονικλοειδών και εκτρεφόμενων κουνελιών. Κατά
λογος χωρών θα πρέπει να καταρτισθεί για τις εισαγωγές
εντός, ή τη διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέα
τος αγρίων χερσαίων θηλαστικών εκτός οπληφόρων και κονι
κλοειδών.

(8) Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές προϋποθέσεις
για τη διαμετακόμιση διαμέσου της Κοινότητας αποστολών
προς και από τη Ρωσία λόγω της γεωγραφικής θέσης του
Καλίνινγκραντ η οποία αφορά μόνον τη Λεττονία, τη
Λιθουανία και την Πολωνία.

(9) Για να αποφευχθεί η διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών,
η χρήση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί
σύμφωνα με την απόφαση 2000/585/ΕΚ πρέπει να επιτρέ
πεται κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

(10) Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, η από
φαση 2000/585/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατα
σταθεί με τον παρόντα κανονισμό.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α) κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών αυτών από όπου τα ακόλουθα
προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ή να διαμετακομισθούν μέσω
της Κοινότητας:

i) κρέας αγρίων κονικλοειδών που δεν περιέχει εντόσθια, με
εξαίρεση τα άγρια κονικλοειδή που δεν έχουν υποστεί
εκδορά και εκσπλαχνισμό·

ii) κρέας άγριων χερσαίων θηλαστικών, εκτός οπληφόρων και
κονικλοειδών, που δεν περιέχει εντόσθια·

iii) κρέας εκτρεφόμενων κουνελιών·

β) οι κτηνιατρικές απαιτήσεις πιστοποίησης για τα προϊόντα που
απαριθμούνται στα σημεία i), ii) και iii) («τα προϊόντα»).

2. Με την επιφύλαξη του περιορισμού που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2, για τους σκοπούς του παρόντος κανονι
σμού, η διαμετακόμιση περιλαμβάνει και την αποθήκευση κατά τη
διάρκεια της διαμετακόμισης [καθώς και την τοποθέτηση σε απο
θήκες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και το άρθρο
13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (3)].

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

i) των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται σε κοι
νοτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

ii) των σχετικών κανόνων για την πιστοποίηση που προβλέπονται
στη νομοθεσία για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλω
ρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «άγρια κονι
κλοειδή» νοούνται τα άγρια κουνέλια και οι λαγοί.

Άρθρο 3

Κατάλογοι τρίτων χωρών ή μερών αυτών από όπου τα
προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ή να διαμετακομισθούν διά

μέσου της Κοινότητας

Τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα ή να διαμετα
κομίζονται διαμέσου αυτής μόνον εφόσον προέρχονται από τις
τρίτες χώρες ή τα μέρη αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
ή αναφέρονται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 4

Κτηνιατρικά πιστοποιητικά

1. Τα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να συν
οδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμ
φωνα με το πρότυπο πιστοποιητικό που καθορίζεται στο παράρτημα
ΙΙ, για το σχετικό προϊόν, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις σημειώσεις
που εμφαίνονται στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι.
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2. Τα προϊόντα κατά τη διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμ
φωνα με το πρότυπο πιστοποιητικό που καθορίζεται στο παράρτημα
ΙΙΙ.

3. Η συμμόρφωση με τις πρόσθετες εγγυήσεις, όπως απαιτούνται
για ένα ορισμένο κράτος μέλος ή μέρος αυτού στις στήλες 4, 6 και
8 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι
και όπως περιγράφονται στο μέρος 3 του παραρτήματος Ι, θα
πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του σχετικού τμήματος του κτη
νιατρικού πιστοποιητικού για το συγκεκριμένο προϊόν.

4. Μπορούν να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και
άλλα εγκεκριμένα συστήματα εναρμονισμένα σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 5

Παρέκκλιση για τη διαμετακόμιση μέσω Λεττονίας,
Λιθουανίας και Πολωνίας

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, επιτρέπεται
η διαμετακόμιση οδικώς ή σιδηροδρομικώς διαμέσου των συνορια
κών σταθμών επιθεώρησης της Λεττονίας, της Λιθουανίας και της
Πολωνίας που απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης
2001/881/ΕΚ της Επιτροπής (1), των παρτίδων προϊόντων που
προέρχονται από τη Ρωσία ή προορίζονται γι’ αυτήν, απευθείας ή
διά μέσου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋ
ποθέσεις:

α) η παρτίδα σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει αριθμό σειράς
από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής στο συνοριακό
σταθμό επιθεώρησης από τον οποίο γίνεται η είσοδος·

β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την παρτίδα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/EK, πρέπει να σφραγίζονται με τη
διατύπωση «μόνο για διαμετακόμιση στη Ρωσία μέσω της ΕΚ» σε
κάθε σελίδα από τον επίσημο κτηνίατρο στο συνοριακό σταθμό
επιθεώρησης από τον οποίο γίνεται η είσοδος·

γ) πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ) η παρτίδα πιστοποιείται ως αποδεκτή για διαμετακόμιση στο
κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου που εκδίδεται από τον επί
σημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης από τον
οποίο γίνεται η είσοδος.

2. Οι παρτίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρό
ντος άρθρου δεν επιτρέπεται να εκφορτώνονται ή να αποθηκεύονται
στην Κοινότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο
άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

3. Τακτικοί λογιστικοί έλεγχοι διεξάγονται από την αρμόδια
αρχή για να εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός των παρτίδων, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1, και οι αντίστοιχες ποσότητες προϊό
ντων που εξέρχονται από την Κοινότητα αντιστοιχούν με τον αριθμό
και τις ποσότητες που εισέρχονται στην Κοινότητα.

Άρθρο 6

Κατάργηση

Η απόφαση 2000/585/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση πρέπει να εκλαμβάνο
νται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, κατά τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

Τα προϊόντα για τα οποία τα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 2000/585/ΕΚ μπορούν
να εισάγονται ή να διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας έως τις
30 Ιουνίου 2009.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΡΕΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΚΟΝΙΚΛΟΕΙΔΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ
ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών και μερών αυτών και πρόσθετες εγγυήσεις

Χώρα
Κωδικός
περιοχής

Κονικλοειδή
Άγρια χερσαία θηλαστικά, εκτός

οπληφόρων και κονικλοειδών
Άγρια Εκτρεφόμενα κουνέλια

MC AG MC AG MC AG

1 2 3 4 5 6 7 8

Αυστραλία AU WL RM WM

Καναδάς CA WL RM WM

Γροιλανδία GL WL RM WM

Νέα Ζηλανδία NZ WL RM WM

Ρωσία RU WL RM WM

Οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα ή
μέρος αυτής που περιλαμβάνεται
στις στήλες 1 και 3 του πίνακα του
μέρους 1 του παραρτήματος ΙΙ της
απόφασης 79/542/EOK

WL RM

MC: Υπόδειγμα κτηνιατρικών πιστοποιητικών.
AG: Πρόσθετες εγγυήσεις.

ΜΕΡΟΣ 2

Υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών

Υπόδειγμα(-τα):

«WL»: Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κρέας άγριων κονικλοειδών (κουνελιών και λαγών)

«WM»: Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κρέας άγριων χερσαίων θηλαστικών, πλην κονικλοειδών και οπληφόρων

«RM»: Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κρέας εκτρεφόμενων κουνελιών

ΜΕΡΟΣ 3

Πρόσθετες εγγυήσεις

ΜΕΡΟΣ 4

Σημειώσεις για την κτηνιατρική πιστοποίηση

α) Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από την τρίτη χώρα εξαγωγής με βάση τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο
μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος, ακολουθώντας τη μορφή του υποδείγματος που αντιστοιχεί στα σχετικά προϊόντα.
Περιλαμβάνουν, με τη σειρά που εμφανίζονται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά
περίπτωση, τις πρόσθετες υγειονομικές απαιτήσεις για την τρίτη χώρα εξαγωγής ή μέρος αυτής.

Όταν το κράτος μέλος προορισμού απαιτεί πρόσθετες εγγυήσεις για το σχετικό προϊόν, τότε οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβά
νονται επίσης και στο πρωτότυπο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

β) Χωριστό και ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης για κάθε παρτίδα του συγκεκριμένου προϊόντος που εξάγεται από περιοχή
που περιλαμβάνεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1 του παρόντος παραρτήματος, αποστέλλεται στον ίδιο προορισμό
και μεταφέρεται στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι, φορτηγό όχημα, αεροσκάφος ή πλοίο.

γ) Το πρωτότυπο των πιστοποιητικών αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εφόσον απαιτείται περισσότερο κείμενο,
μορφοποιείται έτσι ώστε όλες οι σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.
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δ) Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η συνοριακή
επιθεώρηση και σε μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατό να
επιτρέπουν τη χρήση άλλης κοινοτικής γλώσσας, εκτός της δικής τους και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

ε) Εάν στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας, οι πρόσθετες
αυτές σελίδες θεωρείται ότι αποτελούν επίσης μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού, εφόσον υπάρχει η υπογραφή και η
σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό σε όλες τις σελίδες.

στ)Εφόσον το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πρόσθετων σελίδων που προβλέπονται στο στοιχείο ε) αποτελείται
από περισσότερες της μίας σελίδες, η κάθε σελίδα αριθμείται ως εξής «–x (αριθμός σελίδας) από y (συνολικός αριθμός
σελίδων)–» στο κάτω μέρος, ενώ στο επάνω μέρος φέρει τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού που χορηγείται από την
αρμόδια αρχή.

ζ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που
προηγούνται της φόρτωσης της παρτίδας για εισαγωγή στην Κοινότητα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην κοινοτική
νομοθεσία. Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστο
ποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου (1).

Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει
για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες.

η) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα ως το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης της εισόδου στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΓΡΙΩΝ ΚΟΝΙΚΛΟΕΙΔΩΝ,
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2)

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τη διαμετακόμιση/αποθήκευση κρέατος άγριων κονικλοειδών,
εκτρεφόμενων κουνελιών και άγριων χερσαίων θηλαστικών εκτός των οπληφόρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 6)

Πίνακας αντιστοιχίας

Απόφαση 2000/585/ΕΚ Παρών κανονισμός

Άρθρο 2 Άρθρο 1

— Άρθρο 2

Άρθρο 2α στοιχείο α) Άρθρο 3

Άρθρο 2α στοιχεία β), γ) και δ) Άρθρο 4

Άρθρο 2β Άρθρο 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 7

Άρθρο 3 Άρθρο 8
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