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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆.

ΘΕΜΑ: Νέοι όροι εισόδου φορτίων ορισµένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων
ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και εδάφη στην Ε.Ε. από τις 21 Απριλίου 2021
ΣΧΕΤ: 1.Το µε αριθµ. πρωτ. 704/110357/21-04-2021 έγγραφό µας
2. Το µε αριθµ. πρωτ. 1221/205384/3-08-2021 έγγραφό µας

Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Εκτελεστικός Κανονισµός 2021/1329 της
Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισµών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236,
(ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά την παράταση της µεταβατικής περιόδου για τη χρήση
πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσηµων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων /
επίσηµων πιστοποιητικών που απαιτούνται για την είσοδο στην Ένωση ορισµένων φορτίων.
Συγκεκριµένα, η µεταβατική περίοδος που προβλέπεται επί του παρόντος στους εκτελεστικούς
κανονισµούς (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 δεν παρέχει επαρκή
χρόνο ώστε να θεσπιστούν τα αναγκαία µέτρα σε τρίτες χώρες και εδάφη για την έκδοση νέων
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία που εφαρµόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.
Κατά συνέπεια, η µεταβατική περίοδος που προβλέπεται στους εν λόγω εκτελεστικούς κανονισµούς θα
πρέπει να παραταθεί έως τις 15 Μαρτίου 2022, οπότε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρµογή τα αναγκαία
µέτρα.
Η εν λόγω παράταση αναµένεται να διευκολύνει τη µετάβαση στη χρήση των νέων πιστοποιητικών που
προβλέπονται στους εν λόγω τέσσερις εκτελεστικούς κανονισµούς και να αποτρέψει τυχόν περιττές
διαταραχές στο εµπόριο όσον αφορά την είσοδο στην Ένωση των φορτίων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των εν λόγω εκτελεστικών κανονισµών.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 12-08-2021.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

Χρυσούλα ∆ηλέ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής- ∆ιευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής-Τµήµατα
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
1.Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.
2.Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.
3. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους.
4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους.

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή
1.
2.

∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1329 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2021
για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη χρήση πιστοποιητικών υγείας
των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών που
απαιτούνται για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φορτίων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016,
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της
υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 213 παράγραφος 2, το άρθρο 224 παράγραφος 4, το
άρθρο 230 παράγραφος 1, το άρθρο 238 παράγραφος 3 και το άρθρο 239 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,
(ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ)
αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και
για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ
και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (2), και ιδίως το
άρθρο 90 και το άρθρο 126 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) 2020/2235 (3), (ΕΕ) 2020/2236 (4) και (ΕΕ) 2021/403 (5) καθορίζουν,
μεταξύ άλλων, υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των
ζώων / επίσημων πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα φορτία ζώων και αγαθών κατά την είσοδό τους στην Ένωση.
Οι εν λόγω εκτελεστικοί κανονισμοί εκδόθηκαν στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625. Ο
κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και οι εν λόγω τρεις εκτελεστικοί κανονισμοί εφαρμόζονται από τις 21 Απριλίου 2021.

(2)

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236 και (ΕΕ) 2021/403 προβλέπουν μεταβατική περίοδο για την
είσοδο στην Ένωση φορτίων ζώων και αγαθών που συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την
είσοδο στην Ένωση των εν λόγω φορτίων, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα πιστοποιητικών που
προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 21 Απριλίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι υπογράφονται

(1) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα
πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων
πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και
σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ
και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα
πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισμένων
προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1251/2008 (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 410).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών
υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις
μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την
επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ (ΕΕ L 113 της 31.3.2021, σ. 1).
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δεόντως πριν από τις 21 Αυγούστου 2021. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις που προβλέπονται στους εν λόγω εκτελεστικούς κανονισμούς, όσον αφορά τυχόν πράξεις που έχουν παύσει να
ισχύουν και οι οποίες αναφέρονται στα εν λόγω πιστοποιητικά. Η εν λόγω μεταβατική περίοδος λήγει στις 20 Οκτωβρίου
2021.
(3)

Επιπλέον, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (6) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με τα
υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων
φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες αυτών. Ο
εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την είσοδο στην Ένωση φορτίων ζώων, ζωικού
αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες αυτών που συνοδεύονται από τα
κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 21 Απριλίου
2021, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά υπογράφονται δεόντως πριν από τις 21 Αυγούστου 2021. Τα
πιστοποιητικά αυτά πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον εν λόγω εκτελεστικό
κανονισμό, όσον αφορά τυχόν πράξεις που έχουν παύσει να ισχύουν και οι οποίες αναφέρονται στα εν λόγω πιστοποιητικά. Η
εν λόγω μεταβατική περίοδος λήγει επίσης στις 20 Οκτωβρίου 2021.

(4)

Η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται επί του παρόντος στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ)
2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 δεν παρέχει επαρκή χρόνο ώστε να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα σε
τρίτες χώρες και εδάφη για την έκδοση νέων πιστοποιητικών σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία που εφαρμόζεται από τις
21 Απριλίου 2021. Κατά συνέπεια, η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στους εν λόγω εκτελεστικούς κανονισμούς θα
πρέπει να παραταθεί έως τις 15 Μαρτίου 2022, οπότε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα. Η εν λόγω
παράταση αναμένεται να διευκολύνει τη μετάβαση στη χρήση των νέων πιστοποιητικών που προβλέπονται στους εν λόγω
τέσσερις εκτελεστικούς κανονισμούς και να αποτρέψει τυχόν περιττές διαταραχές στο εμπόριο όσον αφορά την είσοδο
στην Ένωση των φορτίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εκτελεστικών κανονισμών.

(5)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παραταθεί έως τις 15 Μαρτίου 2022 η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στους
εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404, προκειμένου να δοθεί
επαρκής χρόνος στις τρίτες χώρες και εδάφη ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα για τις νέες απαιτήσεις
πιστοποίησης που ισχύουν από τις 21 Απριλίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό πιστοποιητικό υπογράφεται πριν
από τις 15 Ιανουαρίου 2022 από πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περιττές
διαταραχές στο εμπόριο.

(6)

Συνεπώς, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να
τροποποιηθούν αναλόγως.

(7)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι τροποποιήσεις που γίνονται με τον παρόντα κανονισμό στους εκτελεστικούς κανονισμούς
(ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ επειγόντως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235
Στο άρθρο 35 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύνθετων προϊόντων, φύτρων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και
σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή φύτρων για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία συνοδεύονται από το κατάλληλο
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 και στον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628, γίνονται αποδεκτά για είσοδο στην Ένωση έως τις 15 Μαρτίου 2022, υπό την
προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και
τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2022.»
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή
ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην
Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).
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Άρθρο 2
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2236
Στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2236, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Τα φορτία υδρόβιων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα, τα οποία συνοδεύονται από κατάλληλο
πιστοποιητικό υγείας των ζώων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/
2008, γίνονται δεκτά για είσοδο στην Ένωση έως τις 15 Μαρτίου 2022 υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υγείας των
ζώων έχει υπογραφεί από επίσημο/-η επιθεωρητή/επιθεωρήτρια πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2022.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403
Στο άρθρο 27 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Τα φορτία χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων, τα οποία συνοδεύονται από κατάλληλο
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και (ΕΕ)
αριθ. 206/2010, τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 139/2013 και (ΕΕ) 2018/659, τις αποφάσεις 2006/168/ΕΚ
και 2010/472/ΕΕ, και σύμφωνα με τις εκτελεστικές αποφάσεις 2011/630/ΕΕ, 2012/137/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/294, γίνονται δεκτά
για είσοδο στην Ένωση έως τις 15 Μαρτίου 2022 υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από πρόσωπο αρμόδιο
να το υπογράψει σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, εκτελεστικούς κανονισμούς, αποφάσεις και εκτελεστικές αποφάσεις πριν
από τις 15 Ιανουαρίου 2022.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404
Στο άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Η είσοδος, στην Ένωση, φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες
χώρες, εδάφη ή μέρη αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση σύμφωνα με τις ακόλουθες πράξεις, που
συνοδεύονται από το κατάλληλο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις, επιτρέπεται έως τις 15 Μαρτίου
2022, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει σύμφωνα με τις εν λόγω
πράξεις πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2022:
— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008,
— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008,
— κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010,
— κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010,
— εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013,
— εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759,
— εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659,
— απόφαση 2006/168/ΕΚ,
— απόφαση 2007/777/ΕΚ,
— απόφαση 2008/636/ΕΚ,
— απόφαση 2010/472/ΕΕ,
— απόφαση 2011/630/ΕΕ,
— εκτελεστική απόφαση 2012/137/ΕΕ,
— εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/294.»
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

L 288/51

