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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τους ειδικούς υγειονοµικούς όρους εισαγωγής ορισµένων ζώων από Σαιν Πιερ και
Μικελόν και την τροποποίηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1548]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2004/410/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1972, για τα υγειονοµικά
προβλήµατα και τα υγειονοµικά µέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, πρόβειου και
αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών1, και ιδίως το
άρθρο 6 παράγραφος 3,
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου οι οποίοι διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου στις ειδικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ2, και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 19,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου ορίζει ότι η εισαγωγή οπληφόρων που ανήκουν σε είδη
διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ και
91/68/ΕΟΚ επιτρέπεται µόνο από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται σε κατάλογο ο οποίος
καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17 αυτής.

(2)

Η απόφαση 79/542/ΕΟΚ3 του Συµβουλίου, µε την οποία καταρτίζεται κατάλογος τρίτων
χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ορισµένων ζώντων ζώων,
καθορίζει ειδικούς όρους σχετικά µε την υγεία των ζώων και τη δηµόσια υγεία, καθώς και την
κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή των εν λόγω ζώων και προβλέπει µια περίοδο
παραµονής στη χώρα εξαγωγής µεγαλύτερη των έξι µηνών.

1

ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 28, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 52, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της
Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2001 (ΕΕ L 102, 12.4.2001, σ. 63).
ΕΕ L 146, 14.6.1979, σ. 15, η οποία τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 2004/…./ΕΚ της
Επιτροπής [C(2003)5248].

2

3
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(3)

Μετά την αποστολή κτηνιατρικής επιθεώρησης της Επιτροπής στο Σαιν Πιερ και Μικελόν,
φαίνεται ότι η υγειονοµική κατάσταση των ζώων ελέγχεται ικανοποιητικά από τις επίσηµες
κτηνιατρικές υπηρεσίες και, ειδικότερα, το γεγονός ότι υπάρχει σταθµός καραντίνας επιτρέπει
την ασφαλή εισαγωγή ορισµένων ζώων στο Σαιν Πιερ και Μικελόν.

(4)

Οι εγκαταστάσεις του σταθµού καραντίνας στο Σαιν Πιερ και Μικελόν επιτρέπουν την παραµονή
ορισµένων οπληφόρων ζώων που ανήκουν σε είδη διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από
τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ.

(5)

Εποµένως, πρέπει να καταρτιστεί ο κατάλογος ζωικών ειδών και να καθοριστούν οι ειδικοί όροι
για την υγεία των ζώων και την κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές ζώντων ζώων
σύµφωνα µε την υγειονοµική κατάσταση των ζώων στο Σαιν Πιερ και Μικελόν.

(6)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 79/542/ΕΟΚ για να επιτραπούν οι εισαγωγές
ζώων που ανήκουν στα είδη που καλύπτονται από τις οδηγίες 72/462/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και
ιδίως των καµηλίδων (camelidae) από Σαιν Πιερ και Μικελόν και για να θεσπιστούν οι αναγκαίοι
όροι.

(7)

Την 1η Μαΐου 2004, τα 10 υπό ένταξη κράτη θα γίνουν πλήρη µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και οι κοινοτικοί κανόνες θα εφαρµόζονται σ’ αυτά. Μετά την ένταξή τους οι εν
λόγω χώρες θα αποτελούν µέρος της εσωτερικής αγοράς και εποµένως θα διαγραφούν από τον
κατάλογο των τρίτων χωρών που περιλαµβάνεται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ της Επιτροπής.

(8)

Οι περιορισµοί για τη Βουλγαρία που αφορούν την εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων ζώων του
βοείου, χοιρείου, πρόβειου και αιγείου είδους σε σχέση µε τον καταρροϊκό πυρετό του
προβάτου καταργήθηκαν µε την απόφαση 2003/845/ΕΚ4 της Επιτροπής.

(9)

Ο κατάλογος τρίτων χωρών και περιοχών που περιλαµβάνεται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ της
Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης
επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1.

4

Ο κατάλογος τρίτων χωρών του µέρους 1 αντικαθίσταται από τον κατάλογο του
παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης.

ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 61.
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Το µέρος 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

στον κατάλογο «Υποδείγµατα», προστίθεται η ακόλουθη καταχώρηση στο τέλος:
«CAM: υπόδειγµα ειδικής βεβαίωσης για ζώα που εισάγονται από Σαιν Πιερ και
Μικελόν σύµφωνα µε του όρους που προβλέπονται στο µέρος 4 του παραρτήµατος Ι.»

3.

β)

Το «Υπόδειγµα RUM» αντικαθίσταται από το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ της
παρούσας απόφασης.

γ)

Το υπόδειγµα της ειδικής βεβαίωσης του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης
προστίθεται µετά το υπόδειγµα «SUI».

Το κείµενο του παραρτήµατος IV της παρούσας απόφασης προστίθεται ως µέρος 4.
Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.
Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Bρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ
Μέρος 1
Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών(*)
Χώρα
1

BG – Βουλγαρία

Κωδικός
περιοχής
2
BG-0

BG-1

CA-0

CA – Καναδάς

CA-1

Περιγραφή περιοχής

Κτηνιατρικό
πιστοποιητικό
Υπόδειγµα(-τα)
ΣΕ

3

4

Ολόκληρη η χώρα
Οι επαρχίες Varna, Dobrich, Silistra, Choumen,
Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo,
Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, η
περιφέρεια της Σόφιας, η πόλη της Σόφιας, Pernik,
Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza,
Montana και Vidin
Ολόκληρη η χώρα
Ολόκληρη η χώρα, εκτός της περιοχής της
κοιλάδας Okanagan της British Columbia, η οποία
ορίζεται ως εξής:
• από το σηµείο στα σύνορα Καναδά/ Ηνωµένων
Πολιτειών µε συντεταγµένες 120°15' µήκος
και 49° πλάτος,
• βόρεια έως το σηµείο µε συντεταγµένες
119°35' µήκος και 50°30' πλάτος,
• βορειοανατολικά έως το σηµείο µε
συντεταγµένες 119° µήκος και 50°45' πλάτος
νότια έως το σηµείο στα σύνορα Καναδά/
Ηνωµένων Πολιτειών µε συντεταγµένες 118°15'
µήκος και 49° πλάτος.

-

BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y

BOV-X,
OVI-X, OVI-Y

CL – Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

CY – Κύπρος(**)
CZ – Τσεχική
∆ηµοκρατία
(**)

CY-

Ολόκληρη η χώρα

POR-X, POR-Y

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

CZ-0

Ολόκληρη η χώρα

EE – Εσθονία(**)

EE-0

Ολόκληρη η χώρα

GL – Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

HR – Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

HU –
Ουγγαρία(**)

HU-0

Ολόκληρη η χώρα

IS – Ισλανδία

IS-0

LT – Λιθουανία(**)

LT-0

Ολόκληρη η χώρα
Ολόκληρη η χώρα

A

6

VI

POR-X

BOV-X, BOV-Y
OVI-X, OVI-Y
RUM
POR-X, POR-Y
SUI
OVI-X, RUM
POR-X, SUI

CH – Ελβετία

5

Ειδικοί
όροι

A

B
B
B

BOV-X, BOVY,RUM,
OVI-X, OVI-Y
POR-X, POR-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-Y
OVI-X, RUM
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y
POR-X, POR-Y
BOV-X, BOV-Y
RUM,
OVI-X, OVI-Y
POR-X, POR-Y
BOV-X, BOV-Y
OVI-Y, RUM

IVβ
IX

IVα
V

V

V
B

I
B
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LV – Λεττονία(**)

LV-0

Ολόκληρη η χώρα

MT – Μάλτα(**)

MT-0

Ολόκληρη η χώρα
Ολόκληρη η χώρα

NZ – Νέα
Ζηλανδία

NZ-0

PL – Πολωνία(**)

PL-0

Ολόκληρη η χώρα

PM – Σαιν Πιερ
και Μικελόν

PM-0

Ολόκληρη η χώρα

RO – Ρουµανία

RO-0

Ολόκληρη η χώρα

SI – Σλοβενία(**)

SI-0

Ολόκληρη η χώρα

SK – Σλοβακία(**)

SK-0

Ολόκληρη η χώρα
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BOV-X, BOV-Y
OVI-Y, RUM
RUM, OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,

I
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y CAM
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
OVI-X, OVI-Y

«
(*)
(**)

Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται από κάθε σχετική Κοινοτική συµφωνία µε τρίτες χώρες.
Ισχύει µόνον έως ότου αυτό το υπό ένταξη κράτος γίνει κράτος µέλος της Κοινότητας.»

Ειδικοί όροι (βλέπε υποσηµειώσεις σε κάθε πιστοποιητικό):
«I»:

περιοχή στην οποία η εµφάνιση ΣΕΒ σε εντόπια βοοειδή έχει εκτιµηθεί ως άκρως απίθανη, για τους σκοπούς της
εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τα υποδείγµατα πιστοποιητικών
BOV-X και BOV-Y.

«II»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού BOV-X.

«III»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού BOV-X.

«IVa»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς
εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού
BOV -X.

«IVb»:

περιοχή µε εγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως επίσηµα απαλλαγµένες από ενζωοτική
λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων
σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού BOV -X.

«V»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού OVI-X.

«VI»:

Γεωγραφικοί περιορισµοί:

«VII»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού RUM.

«VIII»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού RUM.

«IX»:

περιοχή αναγνωρισµένη ως επίσηµα απαλλαγµένη από τη νόσο του Aujeszky για σκοπούς εξαγωγής προς την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε το υπόδειγµα πιστοποιητικού POR-X.

V

V
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Παράρτηµα II
«Υπόδειγµα RUM
1.

Αποστολέας (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση)
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
2.
Παραλήπτης (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση)
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
5.
Σκοπούµενος προορισµός των ζώων
5.1. Κράτος µέλος της ΕΕ:…………………………………..
5.2. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθµός καταχώρησης της
εκµετάλλευσης:
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
(4)
7.
Μεταφορικό µέσο και ταυτοποίηση παρτίδας
7.1. (Φορτηγό, σιδηροδροµικό βαγόνι, πλοίο ή αεροσκάφος)(5)

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

6.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
(1)
για µη κατοικίδια ζώα , εκτός συϊδών, που αποστέλλονται
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Αριθ.(2)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
(3)
Προέλευση των ζώων
Χώρα:……………………………………………………
Κωδικός περιοχής: ………………………………...……
Αρµόδια αρχή
Υπουργείο:………………………………………………
Υπηρεσία:………………………………………………..
………………………………………………………..….
Τοπικό/ Περιφερειακό επίπεδο:…………………………
………………………………………………………..….
…………………………………………………………...
………………………………………………………..….
Εγκατάσταση στην οποία τα ζώα φορτώνονται
για εξαγωγή
(επωνυµία και διεύθυνση της εκµετάλλευσης)
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
…………………………………………………………...
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….

7.2. Αριθµοί κυκλοφορίας, όνοµα πλοίου ή αριθµός πτήσης:
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
7.3. Λεπτοµέρειες ταυτοποίησης της παρτίδας(6):
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
………………………………………………………..….
8.
Ταυτοποίηση των ζώων και δοκιµές
8.1 Είδος ζώου: ….… (ένα και µόνο είδος ζώου) ……..………………………………………………………………………….
8.2 Ατοµική ταυτοποίηση των ζώων που περιλαµβάνονται στην παρούσα παρτίδα (7)
Επίσηµοι αριθµοί ταυτοποίησης

8.3

(7)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Ηλικία και Φύλο(8) | ∆οκιµές(5)(9):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Συνολικός αριθµός ζώων (αριθµητικώς και ολογράφως):……………………………………………………………………..
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Βεβαίωση δηµόσιας υγείας
Ο υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζώα που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό:

9.1.

προέρχονται από εκµετάλλευση ελεύθερη από κάθε επίσηµη απαγόρευση για υγειονοµικούς λόγους, κατά τις τελευταίες 42 ηµέρες
όσον αφορά τη βρουκέλλωση και τη φυµατίωση, κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες όσον αφορά τον άνθρακα και κατά τους τελευταίους
έξι µήνες όσον αφορά τη λύσσα και δεν ήλθαν σε επαφή µε ζώα από εκµεταλλεύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς·

9.2.

δεν έλαβαν:

10.

-

στιλβένιο ή ουσίες µε θυρεοστατική δράση,

-

ουσίες µε οιστρογόνο, ανδρογόνο, γεσταγόνο ή βήτα ενεργοποιητική δράση για σκοπούς άλλους από θεραπευτικούς ή
ζωοτεχνικούς (όπως ορίζεται στην οδηγία του Συµβουλίου 96/22/ΕΚ).

Βεβαίωση υγείας των ζώων
Ο υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

10.1.

προέρχονται από την περιοχή µε κωδικό:……………………
πιστοποιητικού:

(3)

η οποία, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος

α)

ήταν απαλλαγµένη επί 24 µήνες από αφθώδη πυρετό, επί 12 µήνες από πανώλη των βοοειδών, καταρροϊκό πυρετό του
προβάτου, πυρετό της κοιλάδας του Rift, λοιµώδη πλευροπνευµονία των βοοειδών, λοιµώδη οζώδη δερµατίτιδα, πανώλη
των µικρών θηλαστικών, ευλογιά αιγοπροβάτων, λοιµώδη πλευροπνευµονία των αιγών και επιζωοτική αιµορραγική νόσο,
και επί 6 µήνες από φυσσαλιδώδη στοµατίτιδα, και,

β)

όπου, κατά τους τελευταίους 12 µήνες, δεν πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµός κατά των νόσων αυτών, οι δε εισαγωγές
κατοικίδιων δίχηλων ζώων εµβολιασµένων κατά των νόσων αυτών δεν επιτρέπονται·

10.2.

παρέµειναν

είτε

στην περιοχή που αναφέρεται στο σηµείο 10.1 από τη γέννησή τους ή τουλάχιστον κατά τους έξι µήνες πριν από την αποστολή τους
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και χωρίς να έλθουν σε επαφή µε δίχηλα ζώα που εισήχθησαν στην περιοχή αυτή εντός των τελευταίων
έξι µηνών·

ή

στη χώρα αποστολής επί τουλάχιστον 60 ηµέρες από την είσοδο, αν πρόκειται για ζώα των ειδών που απαριθµούνται στο
παράρτηµα IV µέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και εισήχθησαν απευθείας σύµφωνα µε τους όρους που διευκρινίζονται για
κάθε είδος στο παράρτηµα IV µέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ από τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια περιόδου µικρότερης των έξι
µηνών πριν τη φόρτωση µε προορισµό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε κάθε περίπτωση διέµεναν χωριστά από άλλα ζώα που δεν
.(10)
βρίσκονταν στο ίδιο υγειονοµικό καθεστώς µετά τη διασάφηση στη χώρα εξαγωγής και πριν από την εξαγωγή στην ΕΕ

10.3.

από τη γέννησή τους και µετά ή τουλάχιστον επί 40 ηµέρες πριν από την αποστολή τους, παρέµειναν στην αναφερόµενη στο σηµείο
(5)
6.1 εκµετάλλευση/εγκατάσταση :
α)

στην και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 150 km, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσµα/εστία καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου και επιζωοτικής αιµορραγικής νόσου κατά τις προηγούµενες 100 ηµέρες, και

β)

στην και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 20 km, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσµα/εστία των λοιπών νόσων που αναφέρονται
στο σηµείο 10.1 κατά τις προηγούµενες 40 ηµέρες·
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10.4.

δεν είναι ζώα που πρέπει να θανατωθούν στο πλαίσιο εθνικού προγράµµατος για την εξάλειψη νόσων ούτε έχουν εµβολιασθεί κατά
οιασδήποτε εκ των νόσων που αναφέρονται στο σηµείο 10.1 και:

(5)(11)

είτε

[προέρχονται από ποίµνιο αναγνωρισµένο ως επίσηµα απαλλαγµένο από φυµατίωση, και]

(5)(12)

ή

[υποβλήθηκαν σε ενδοδερµική δοκιµή φυµατινισµού εντός των τελευταίων 30 ηµερών και τα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά, και]
δεν έχουν εµβολιασθεί κατά της βρουκέλλωσης και:

(5)(11)

είτε

[προέρχονται από ποίµνιο αναγνωρισµένο ως επίσηµα απαλλαγµένο από βρουκέλλωση·]

(5)(12)

ή

[υποβλήθηκαν σε δοκιµή οροσυγκόλλησης, η οποία εµφάνισε βρουκελλικό τίτλο κάτω των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων
µονάδων ανά χιλιοστόλιτρο, εντός των τελευταίων 30 ηµερών·]

(5)

ή

10.5.

[είναι ευνουχισµένα αρσενικά οποιασδήποτε ηλικίας·]
εξ όσων γνωρίζω και σύµφωνα µε έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη:
α)

(5)
δεν προέρχονται από εκµεταλλεύσεις/εγκαταστάσεις , και δεν ήλθαν σε επαφή µε ζώα εκµετάλλευσης, στις οποίες
εντοπίστηκαν κλινικά οι ακόλουθες νόσοι:

i)

µεταδοτική αγαλαξία αιγοπροβάτων (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma
mycoides var. mycoides «µεγάλη αποικία»), κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι µηνών,

ii)

παραφυµατίωση και τυφώδης λεµφαδενίτιδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών,

iii)

πνευµονική αδενοµάτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, και

iv)

Maedi/Visna (προϊούσα πνευµονία προβάτων) ή λοιµώδης εγκεφαλίτιδα/ αρθρίτιδα αιγών,

(5)

είτε

[κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, ]

(5)

ή

[ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών και όλα τα µολυσµένα ζώα θανατώθηκαν, τα δε λοιπά ζώα αντέδρασαν στη
συνέχεια αρνητικά σε δύο δοκιµές που διενεργήθηκαν µε διαφορά τουλάχιστον έξι µηνών, ]

10.6.

β)

περιλαµβάνονται σε επίσηµο σύστηµα γνωστοποίησης των εν λόγω νόσων, και

γ)

είναι απαλλαγµένα από κλινικά ή άλλα συµπτώµατα φυµατίωσης και βρουκέλλωσης κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται
της εξαγωγής·

αποστέλλονται από την εκµετάλλευση που αναφέρεται στο σηµείο 6 κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, µέχρι την αποστολή
τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
α)

δεν ήλθαν σε επαφή µε άλλα δίχηλα ζώα που δεν πληρούν τις ίδιες τουλάχιστον υγειονοµικές απαιτήσεις µε αυτές που
περιγράφονται στο παρόν πιστοποιητικό, και

β)

δεν βρέθηκαν σε κανέναν τόπο στον οποίο, ή γύρω από τον οποίο σε ακτίνα 20 km, εκδηλώθηκε κατά τις προηγούµενες 30
ηµέρες οιοδήποτε κρούσµα/εστία των νόσων που αναφέρονται στο σηµείο 10.1·

10.7.

τα οχήµατα µεταφοράς ή τα εµπορευµατοκιβώτια στα οποία φορτώθηκαν τα ζώα υποβλήθηκαν σε καθαρισµό και απολύµανση πριν
από τη φόρτωση µε επίσηµα εγκεκριµένη απολυµαντική ουσία·

10.8.

εξετάσθηκαν από επίσηµο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που προηγήθηκαν της φόρτωσης και δεν εµφάνιζαν κανένα κλινικό
σύµπτωµα νόσου·

10.9.

φορτώθηκαν για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις ……………………………………….. (13) στο µεταφορικό µέσο που
αναφέρεται στο σηµείο 7 ανωτέρω, το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισµό και απολύµανση πριν από τη φόρτωση µε επίσηµα
εγκεκριµένη απολυµαντική ουσία και είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο ώστε τα περιττώµατα, τα ούρα, τα απορρίµµατα ή οι
ζωοτροφές να µην είναι δυνατό να εκρέουν ή να πέφτουν έξω από το όχηµα ή το εµπορευµατοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς.

11.

Βεβαίωση µεταφοράς ζώων
Ο υπογεγραµµένος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω έτυχαν µεταχείρισης σύµφωνης µε τις συναφείς
διατάξεις της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλίου πριν από και κατά τη διάρκεια της φόρτωσής τους, ιδίως όσον αφορά την
παροχή νερού και τροφής και ότι είναι κατάλληλα για την σκοπούµενη µεταφορά.
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[ 12. Ειδικές απαιτήσεις
12.1. Σύµφωνα µε επίσηµες πληροφορίες, δεν καταγράφηκε κανένα κλινικό ή παθολογικό σύµπτωµα λοιµώδους
ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών στην εκµετάλλευση/εγκατάσταση(5) προέλευσης που αναφέρεται στο σηµείο 6, κατά
τους τελευταίους 12 µήνες·
12.2. Τα ζώα που αναφέρονται στο σηµείο 8:
α)
αποµονώθηκαν σε χώρο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες που προηγήθηκαν της
αποστολής τους για εξαγωγή, και
β)
υποβλήθηκαν σε ορολογική δοκιµή λοιµώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών σε δείγµα ορού που ελήφθη τουλάχιστον
21 ηµέρες µετά την έναρξη της αποµόνωσης, µε αρνητικά αποτελέσµατα, και όλα τα ζώα που βρίσκονταν σε αποµόνωση
εµφάνισαν επίσης αρνητικά αποτελέσµατα στην εν λόγω δοκιµή, και
γ)
δεν έχουν εµβολιασθεί κατά της λοιµώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών.
(5)
[ 12.3 ……………………………………………….(
άλλες
απαιτήσεις
ή/και
δοκιµές)…………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………………. ] ]
Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Στ ……………………………………………….. στις .........................................................................................................................

(υπογραφή του επίσηµου κτηνιάτρου)
(σφραγίδα)
(ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)
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Σηµειώσεις
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

Ζώντα ζώα της τάξης των προβοσκιδοειδών και των αρτιοδακτύλων (εξαιρουµένων συϊδών, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis,
Ovis aries και Capra hircus).
Μετά την εισαγωγή τα ζώα πρέπει να αποσταλούν αµελλητί στην εκµετάλλευση προορισµού, όπου θα παραµείνουν για ελάχιστο
διάστηµα 30 ηµερών πριν από οποιαδήποτε άλλη µετακίνηση εκτός της εκµετάλλευσης, εξαιρουµένης της περίπτωσης αποστολής σε
σφαγείο.
Χορηγείται από την αρµόδια αρχή.
Χώρα και κωδικός περιοχής όπως αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου (όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά).
Κατά περίπτωση, αναφέρονται οι αριθµοί κυκλοφορίας του σιδηροδροµικού βαγονιού ή του φορτηγού και το όνοµα του πλοίου. Εάν
είναι γνωστός, αναφέρεται ο αριθµός πτήσης του αεροσκάφους.
Σε περίπτωση µεταφοράς σε εµπορευµατοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, αναφέρονται στο σηµείο 7.3 ο συνολικός αριθµός, ο αριθµός
καταχώρησής τους και ο αριθµός των σφραγίδων τους, εφόσον υπάρχουν.
∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
Συµπληρώνεται ανάλογα µε την περίπτωση.
Τα ζώα πρέπει να φέρουν:
α)
ατοµικό αριθµό που επιτρέπει τον εντοπισµό της εγκατάστασης προέλευσής τους. Προσδιορίζεται το σύστηµα ταυτοποίησης (π.χ.
ενώτιο, δερµατοστιξία, σήµανση δια πυρός, µικροκύκλωµα, ποµποδέκτης) και το σηµείο της ανατοµίας του ζώου που
χρησιµοποιήθηκε,
β)
ενώτιο που περιλαµβάνει τον κωδικό ISO της χώρας εξαγωγής.
Ηλικία (µήνες). Φύλο (Α = άρρεν, Θ = θήλυ, Ε = ευνουχισµένο).
∆οκιµές που ενδέχεται να πραγµατοποιήθηκαν στο ζώο κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν από την αποστολή για εξαγωγή. Να
χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση, οι κωδικοί που αναφέρονται στο Μέρος 3.Γ του παρόντος Παραρτήµατος I για τον προσδιορισµό των
νόσων, για τις οποίες διενεργήθηκαν δοκιµές σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα του εν λόγω Μέρους 3.Γ ή σύµφωνα µε τις δοκιµές διάγνωσης
νόσων που ζητήθηκαν από το κράτος µέλος προορισµού.
Στην περίπτωση αυτή, το υγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από το επίσηµο έγγραφο για τους όρους καραντίνας και
δοκιµής που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι, µέρος 1 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ (υπόδειγµα «CAM»).
Περιοχές ή ποίµνια επίσηµα απαλλαγµένες από φυµατίωση/ βρουκέλλωση, που αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες των απαιτήσεων που
προβλέπονται στο Παράρτηµα A της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για τις οποίες, στη στήλη 6 του Μέρους 1 του
παραρτήµατος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου (όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά), υπάρχει η ένδειξη «VII», όσον
αφορά τη φυµατίωση, και «VIII», όσον αφορά τη βρουκέλλωση.
∆οκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα που περιγράφονται για τις εν λόγω νόσους στο Μέρος 3.Γ του παρόντος
Παραρτήµατος I. Ωστόσο, για τη δοκιµή φυµατινισµού, αντίδραση που εµφανίζει αύξηση του πάχους της πτυχής του δέρµατος
µεγαλύτερη από 2mm ή κλινικά συµπτώµατα, όπως οίδηµα, εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή/και φλεγµονή, θεωρείται θετική.
Ηµεροµηνία φόρτωσης. Οι εισαγωγές των ζώων αυτών δεν επιτρέπονται εάν τα ζώα φορτώθηκαν είτε πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης
για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της περιοχής που αναφέρεται στο (3) είτε κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε λάβει περιοριστικά µέτρα κατά των εισαγωγών των ζώων αυτών από την εν λόγω περιοχή.
Όταν απαιτούνται από το κράτος µέλος προορισµού της ΕΕ.
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Παράρτηµα III
«
Ειδική βεβαίωση υγείας για τα ζώα που βρίσκονται σε καραντίνα στο Σαιν Πιερ και Μικελόν πριν από την
εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

CAM
1.

Βεβαίωση όρων καραντίνας
(1)
Ο υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζώα που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. …….. υγειονοµικό
(2)
πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις …………. παρέµειναν από ………… (ηµεροµηνία εισόδου(3)) στο σταθµό καραντίνας του
Σαιν Πιερ και Μικελόν σύµφωνα µε του όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα IV µέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ για
περίοδο ……… ηµερών πριν ελευθερωθούν για εξαγωγή στην ΕΕ και κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής υπέστησαν τις
(4)
(5)
ακόλουθες δοκιµές οι οποίες διενεργήθηκαν σε εγκεκριµένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αρνητικά αποτελέσµατα :

1.2.

1.3.

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ:
α)

B.abortus: SAT και RBT εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

β)

B.ovis: CFT εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

γ)

B.melitensis: SAT και RBT εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ και ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

είτε
δύο δοκιµές χρησιµοποιώντας ανταγωνιστική δοκιµή ELISA εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 21 ηµέρες
(6)
µετά
ή
βρίσκονταν σε καραντίνα περισσότερες από 100 ηµέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο σταθµός αποµόνωσης
ήταν απαλλαγµένος από φορείς καταρροϊκού πυρετού (Culicoides) και δεν ανιχνεύθηκε κανένα κλινικό σύµπτωµα
(6)
νόσου .
1.4.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
διενεργούνται δύο ενδοδερµικές δοκιµές φυµατίνης, σύµφωνα µε το παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ,
χρησιµοποιώντας φυµατίνη bovis και avium, εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά την
πρώτη δοκιµή

2.

1.5.

FMD: δοκιµή ELISA για τον εντοπισµό αντισωµάτων και δοκιµή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη
και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.6.

ΠΑΝΩΛΗΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ: ανταγωνιστική δοκιµή ELISA εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.7.

ΦΥΣΣΑΛΙ∆Ω∆ΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙ∆Α: δοκιµή ELISA ή δοκιµή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και
τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.8.

ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ ΤΟΥ RIFT: δοκιµή ELISA ή δοκιµή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη
και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.9.

ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ ΟΖΩ∆ΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆Α: δοκιµή ELISA ή δοκιµή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη
και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.10.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ/ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ: δοκιµή ELISA ή δοκιµή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο
ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

1.11.

ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ: µικροσκοπικές εξετάσεις αίµατος εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες
µετά

1.12.

ΓΑΓΓΡΑΙΝΩ∆ΗΣ ΚΟΡΥΖΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ: δοκιµή ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και
τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά

Συµπληρωµατικές εγγυήσεις
2.1.

ΛΕΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ: δοκιµή AGID ή ELISA εντός δύο ηµερών µετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά
(6)
(Όταν απαιτείται από το κράτος προορισµού µέλος της ΕΕ)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Υποβλήθηκαν σε:
3.1.

εσωτερική και εξωτερική αντιπαρασιτική αγωγή κατά τη διάρκεια της καραντίνας

3.2.

είτε

3.3.

(6)

-

αγωγή µε στρεπτοµυκίνη 25mg/kg

-

ή αντιβιοτική αγωγή αποτελεσµατική κατά της Λεπτόσπειρας spp (προσδιορίστε
(6)
…………….…………mg/kg……..)

αντιλυσσικός εµβολιασµός (αν ζητήθηκε) στις …………… (ηη/µµ/εε) χρησιµοποιώντας το εµβόλιο …………………
(6)
(τύπος, παραγωγός και παρτίδα), αποτέλεσµα δοκιµής………………………

Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Στ

στις
(υπογραφή του επίσηµου κτηνιάτρου)

(σφραγίδα)
(ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

Οδηγίες:
(1)
(2)

Ζώντα ζώα της οικογένειας των καµηλίδων (Camelidae).
Υγειονοµικό πιστοποιητικό για µη κατοικίδια ζώα, εκτός συϊδών, που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (υπόδειγµα «RUM»)
όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι µέρος 2 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
(3) Ηµεροµηνία κατά την οποία το τελευταίο ζώο µιας οµάδας µπήκε στην εγκατάσταση καραντίνας.
(4) ∆οκιµές που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο σηµείο 1.1 του κεφαλαίου 2 τους µέρους 4 τους
παραρτήµατος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
(5) Το πρωτότυπο των αποτελεσµάτων των πραγµατοποιούµενων δοκιµών επισυνάπτεται στην παρούσα υγειονοµική βεβαίωση.
(6) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι διαδικασίες δειγµατοληψίας και δοκιµών πρέπει να οµαδοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο, ενώ πρέπει να τηρούνται
τα ελάχιστα χρονικά διαστήµατα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική µετακίνηση και µεταχείριση των ζώων.

“
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Παράρτηµα IV
«Μέρος 4

Είδη ζώων
Ταξινοµική βαθµίδα
ΤΑΞΗ
Αρτιοδάκτυλα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Καµηλίδες

ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ
Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
Υγειονοµικοί όροι για τα ζώα

Όροι εισαγωγής και καραντίνας για ζώα που εισάγονται στο Σαιν Πιερ και Μικελόν κατά τη
διάρκεια περιόδου µικρότερης των έξι µηνών πριν από την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κεφάλαιο 1
Παραµονή και καραντίνα
1.

Τα ζώα που εισάγονται στο Σαιν Πιερ και Μικελόν πρέπει να παραµείνουν σε εγκεκριµένο
σταθµό καραντίνας για διάστηµα τουλάχιστον 60 ηµερών πριν από την εξαγωγή στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η περίοδος αυτή µπορεί να αυξηθεί λόγω των απαιτήσεων δοκιµών για
µεµονωµένα είδη. Επιπλέον τα ζώα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

Στο σταθµό καραντίνας µπορούν να µπαίνουν ξεχωριστές παρτίδες. Ωστόσο, µετά την
είσοδο στο σταθµό καραντίνας, όλα τα ζώα του ίδιου είδους θεωρούνται ως ενιαία
οµάδα και αναφέρονται έτσι. Η περίοδος καραντίνας αρχίζει για ολόκληρη την οµάδα τη
στιγµή κατά την οποία το τελευταίο ζώο µπαίνει στην εγκατάσταση.

β)

Μέσα στο σταθµό καραντίνας κάθε συγκεκριµένη οµάδα ζώων πρέπει να παραµένει
αποµονωµένη, χωρίς άµεση ή έµµεση επαφή µε άλλα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων και
των ζώων από άλλες παρτίδες που µπορεί να βρίσκονται εκεί. Κάθε παρτίδα πρέπει να
παραµένει σε εγκεκριµένο σταθµό καραντίνας και να προστατεύεται από έντοµα φορείς.

γ)

Αν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η αποµόνωση µιας
οµάδας ζώων και αυτά έλθουν σε επαφή µε άλλα ζώα, η καραντίνα θεωρείται άκυρη και
η οµάδα πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο καραντίνας ίδιας διάρκειας µε αυτήν που είχε
προβλεφθεί αρχικά κατά την είσοδο στο σταθµό καραντίνας.
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Τα ζώα που προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και διέρχονται από
το σταθµό καραντίνας πρέπει να φορτώνονται και να αποστέλλονται κατευθείαν στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
i)

χωρίς να έλθουν σε επαφή µε ζώα άλλα από αυτά που ικανοποιούν τους
υγειονοµικούς όρους για την εισαγωγή της συγκεκριµένης κατηγορίας ζώων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

ii)

να χωρίζονται σε παρτίδες ώστε καµία παρτίδα να µη µπορεί να έλθει σε επαφή µε
ζώα µη επιλέξιµα για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

iii)

να µεταφέρονται σε οχήµατα ή εµπορευµατοκιβώτια που έχουν καθαριστεί και
απολυµανθεί µε απολυµαντική ουσία επίσηµα εγκεκριµένη στο Σαιν Πιερ και
Μικελόν για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των νόσων που αναφέρονται στο
κεφάλαιο II παρακάτω και που είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε τα
περιττώµατα, τα ούρα, τα απορρίµµατα ή οι ζωοτροφές να µην είναι δυνατό να
εκρέουν ή να πέφτουν έξω από όχηµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.

Οι εγκαταστάσεις καραντίνας πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιούν τα ελάχιστα πρότυπα που
ορίζονται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και τους ακόλουθους όρους:
α)

να τελούν υπό τον έλεγχο επίσηµου κτηνιάτρου·

β)

να βρίσκονται στο κέντρο περιοχής διαµέτρου 20 km, στην οποία, σύµφωνα µε
επίσηµες γνωµατεύσεις, κατά τις 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη χρήση τους ως
εγκεκριµένος σταθµός καραντίνας δεν εκδηλώθηκε κρούσµα αφθώδους πυρετού·

γ)

πριν από τη χρήση τους ως σταθµός καραντίνας, να καθαρίζονται και να
απολυµαίνονται µε απολυµαντική ουσία επίσηµα εγκεκριµένη στο Σαιν Πιερ και
Μικελόν για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των νόσων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II·

δ)

να διαθέτουν, λαµβανοµένης υπόψη της χωρητικότητάς τους:
i)

εγκατάσταση αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, συµπεριλαµβανοµένης
ικανοποιητικής στέγασης κατάλληλου επιπέδου για τα ζώα·

ii)

ενδεδειγµένες εγκαταστάσεις, οι οποίες
•

να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα,

•

να περιλαµβάνουν διευκολύνσεις για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση,

•

να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για το πότισµα και το τάισµα των ζώων,

•

να επιτρέπουν την εύκολη χορήγηση οποιασδήποτε αγωγής κριθεί
αναγκαία·
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iii)

ενδεδειγµένες εγκαταστάσεις επιθεώρησης και αποµόνωσης·

iv)

ενδεδειγµένο εξοπλισµό για τον καθαρισµό και την απολύµανση αιθουσών και
φορτηγών·

v)

ενδεδειγµένο χώρο αποθήκευσης για ζωοτροφές, αχυροστρωµνές και κόπρο·

vi)

ενδεδειγµένο σύστηµα συλλογής των λυµάτων·

vii)

γραφείο για τον επίσηµο κτηνίατρο·

ε)

κατά τη λειτουργία τους, να έχουν επαρκή αριθµό κτηνιάτρων για την εκτέλεση όλων
των καθηκόντων·

στ)

να δέχονται µόνο ζώα που έχουν ταυτοποιηθεί ατοµικώς ώστε να παρέχονται εγγυήσεις
για την ανιχνευσιµότητα της προέλευσής τους. Για το σκοπό αυτό, όταν εισέρχονται
ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του σταθµού καραντίνας εξασφαλίζει ότι τα ζώα έχουν
ταυτοποιηθεί σωστά και συνοδεύονται από τα υγειονοµικά έγγραφα ή πιστοποιητικά
που ενδείκνυνται για τα συγκεκριµένα είδη και κατηγορίες. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο
υπεύθυνος τηρεί µητρώο σε βιβλίο ή σε βάση δεδοµένων, και διατηρεί επί 3
τουλάχιστον έτη το όνοµα του κατόχου, την προέλευση, την ηµεροµηνία εισόδου και
εξόδου, τον αριθµό και την ταυτοποίηση των ζώων και τον προορισµό τους·

ζ)

η αρµόδια αρχή καθορίζει τη διαδικασία επίσηµης εποπτείας του σταθµού καραντίνας
και εξασφαλίζει την πραγµατοποίηση της εν λόγω εποπτείας· η εποπτεία περιλαµβάνει
τακτικές επιθεωρήσεις ώστε να εξακριβώνεται ότι εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις της έγκρισής του. Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων και αναστολής
της λειτουργίας του σταθµού, η έγκριση είναι δυνατό να αποκατασταθεί µόνον όταν η
αρµόδια αρχή θεωρήσει ότι εγκαταστάσεις καραντίνας συµµορφώνονται πλήρως µε
όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Κεφάλαιο 2
Υγειονοµικός έλεγχος
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα ζώα πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιµές που εκτελούνται επί δειγµάτων αίµατος
το οποίο λαµβάνεται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όχι ενωρίτερα από 21 ηµέρες µετά την
έναρξη της περιόδου αποµόνωσης. Οι εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να εκτελούνται σε
εγκεκριµένο εργαστήριο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλες οι εργαστηριακές δοκιµές και τα
αποτελέσµατά τους καθώς και οι εµβολιασµοί και οι θεραπείες πρέπει να επισυνάπτονται στο
υγειονοµικό πιστοποιητικό. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επεµβάσεις σε ζώα, οι
δειγµατοληψίες, οι δοκιµές και οι ενδεχόµενοι εµβολιασµοί πρέπει να οµαδοποιούνται όσο
γίνεται περισσότερο, ενώ πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα χρονικά διαστήµατα που
απαιτούνται από τα πρωτόκολλα δοκιµών.
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2.1.

ΚΑΜΗΛΙ∆ΕΣ (CAMELIDAE)

2.1.1.

Φυµατίωση
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α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: συγκριτική ενδοδερµική δοκιµή αντίδρασης
χρησιµοποιώντας PPD Μ. bovis (παράγωγο κεκαθαρµένης πρωτεΐνης βοείου τύπου) και
PPD Μ. avium σύµφωνα µε τα πρότυπα για την παρασκευή φυµατινών βοείου τύπου
και avium όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του
Συµβουλίου. Η δοκιµή πρέπει να εκτελείται πίσω από την ωµοπλάτη (µασχαλιαία χώρα)
σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται εντός δύο ηµερών µετά την
άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και 42 ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Ερµηνεία των δοκιµών:
η αντίδραση πρέπει να θεωρηθεί:

δ)

–

αρνητική, αν η αύξηση του πάχους του δέρµατος δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά·

–

θετική, αν η αύξηση του πάχους του δέρµατος υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά·

–

ασαφής, αν η αύξηση του πάχους του δέρµατος στη φυµατίνη PPD Μ. bovis είναι
µεταξύ 2 και 4 χιλιοστών, ή µεγαλύτερη από 4 χιλιοστά αλλά µικρότερη απ’ ό,τι
στην αντίδραση σε φυµατίνη PPD Μ. avium.

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές:
Αν ένα ζώο παρουσιάζει θετικό αποτέλεσµα στην ενδοδερµική αντίδραση σε PPD Μ.
bovis, το ζώο αυτό πρέπει να αποµακρυνθεί από την οµάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει
να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιµή τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά την πρώτη θετική
δοκιµή: αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο β).
Αν περισσότερα από ένα ζώα της οµάδας παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα, ολόκληρη
η οµάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.
Αν ένα ή περισσότερα ζώα της ίδιας οµάδας παρουσιάζουν ασαφή αντίδραση, ολόκληρη
η οµάδα υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιµή τουλάχιστον ύστερα από 42 ηµέρες,
θεωρώντας τη δοκιµή αυτή ως την πρώτη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο β).
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Βρουκέλλωση
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται:
–

B. Abortus: SAT και RBT όπως περιγράφεται αντίστοιχα στο σηµείο (2.6) και
στο σηµείο (2.5) του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Σε περίπτωση
θετικού αποτελέσµατος, πρέπει να πραγµατοποιείται δοκιµή σύνδεσης του
συµπληρώµατος για επιβεβαίωση.

–

B. Melitensis: SAT και RBT όπως περιγράφεται αντίστοιχα στο σηµείο (2.6) και
στο σηµείο (2.5) του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Σε περίπτωση
θετικού αποτελέσµατος, πρέπει να πραγµατοποιείται δοκιµή σύνδεσης του
συµπληρώµατος για επιβεβαίωση, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο
παράρτηµα Γ της οδηγίας 91/68/ΕΚ.

–

B. Ovis: δοκιµή σύνδεσης του συµπληρώµατος όπως περιγράφεται στο
παράρτηµα ∆ της οδηγίας 91/68/ΕΚ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται εντός δύο ηµερών µετά την
άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και 42 ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Ερµηνεία των δοκιµών:
Θετική αντίδραση στις δοκιµές είναι αυτή που περιγράφεται στο παράρτηµα Γ της
οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

δ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές:
Τα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα σε µία από τις δοκιµές πρέπει να
αποµακρυνθούν από την οµάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε
δοκιµή τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά την πρώτη θετική δοκιµή: αυτή πρέπει να θεωρηθεί
ως η πρώτη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο β).
Μόνο τα ζώα που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσµα σε δύο διαδοχικές δοκιµές που
εκτελούνται όπως περιγράφεται στο σηµείο β) επιτρέπεται να εξαχθούν στην ΕΚ.

2.1.3.

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου και Επιζωοτική αιµορραγική νόσος (EHD)
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: δοκιµή AGID όπως περιγράφεται στο µέρος
3 (Γ) του παραρτήµατος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
Σε περίπτωση θετικής αντίδρασης, τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιµή µε
ανταγωνιστική δοκιµή ELISA όπως περιγράφεται στο µέρος 3 (Γ) του παραρτήµατος Ι
της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου για να γίνει διάκριση µεταξύ των δύο
ασθενειών.
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β)
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Χρονοδιάγραµµα:
Τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δύο δοκιµές, µε αρνητικά αποτελέσµατα: η πρώτη
εντός δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη
τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές:
i)

Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων
Αν ένα ή περισσότερα ζώα παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα σε δοκιµή ELISA
όπως περιγράφεται στο µέρος 3 (Γ) του παραρτήµατος Ι της απόφασης
79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου, το(τα) εν λόγω ζώο(ζώα) πρέπει να
αποµακρυνθεί(ούν) από την οµάδα και η υπόλοιπη οµάδα να τεθεί σε καραντίνα
για 100 ηµέρες ξεκινώντας από την ηµεροµηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν τα
δείγµατα της θετικής δοκιµής. Η οµάδα µπορεί να θεωρηθεί απαλλαγµένη από τη
νόσο αν οι τακτικοί έλεγχοι επίσηµων κτηνιάτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της
καραντίνας δεν ανιχνεύουν κλινικά συµπτώµατα της νόσου και ο σταθµός
καραντίνας παραµένει απαλλαγµένος από φορείς καταρροϊκού πυρετού
(Culicoides).
Αν κάποιο ακόµη ζώο παρουσιάσει κλινικά συµπτώµατα της νόσου κατά τη
διάρκεια της περιόδου καραντίνας όπως περιγράφεται παραπάνω, ολόκληρη η
οµάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

ii)

Επιζωοτική αιµορραγική νόσος (EHD)
Αν σε ένα ή περισσότερα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα εντοπίζονται
αντισώµατα στον ιό EHD κατά τη διάρκεια δοκιµών επιβεβαίωσης ELISA, το(τα)
ζώο(ζώα) θεωρείται(-ούνται) θετικό(-ά) και πρέπει να αποµακρυνθεί(-ούν) από την
οµάδα, ενώ όλη η οµάδα πρέπει να επαναλάβει τις δοκιµές ξεκινώντας
τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την αρχική θετική διάγνωση και ξανά τουλάχιστον
21 ηµέρες µετά και τα αποτελέσµατα των δύο δοκιµών πρέπει να είναι αρνητικά.
Αν κάποιο άλλο ζώο παρουσιάσει θετικό αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια των
επαναληπτικών δοκιµών, ολόκληρη η οµάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

2.1.4.

Αφθώδης πυρετός (FMD)
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: διαγνωστικές δοκιµές (probang και
ορολογικές εξετάσεις) χρησιµοποιώντας µεθόδους ELISA και NV σύµφωνα µε τα
πρωτόκολλα που περιγράφονται στο µέρος 3 (Γ) του παραρτήµατος Ι της απόφασης
79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

β)

Χρονοδιάγραµµα: τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δύο δοκιµές, µε αρνητικά
αποτελέσµατα: η πρώτη εντός δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας
και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.
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Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό
αποτέλεσµα σε δοκιµή για ιό FMD, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθµό
καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιµα για εισαγωγή στην ΕΚ.
Σηµείωση: Τυχόν ανίχνευση αντισωµάτων σε δοµικές ή µη δοµικές πρωτεΐνες του ιού
FMD θα θεωρηθεί ως αποτέλεσµα προηγούµενης µόλυνσης από FMD ανεξάρτητα από
την κατάσταση εµβολιασµού.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Πανώλης βοοειδών
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: η ανταγωνιστική δοκιµή ELISA όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο του ∆ΓΕ είναι η προβλεπόµενη δοκιµή για το διεθνές
εµπόριο και είναι επιλεγµένη δοκιµή. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν η δοκιµή
αδρανοποίησης ορού, ή άλλες αναγνωρισµένες δοκιµές σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα
που περιγράφονται στα αντίστοιχα τµήµατα του εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό
αποτέλεσµα σε δοκιµή για ιό πανώλης των βοοειδών, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται
στο σταθµό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιµα για εισαγωγή στην ΕΚ.

Φυσαλιδώδης στοµατίτιδα
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: ELISA, δοκιµή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη
αναγνωρισµένη δοκιµή σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα
τµήµατα του εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό
αποτέλεσµα σε δοκιµή για ιό φυσαλιδώδους στοµατίτιδας, τότε όλα τα ζώα που
βρίσκονται στο σταθµό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιµα για εισαγωγή στην ΕΚ.

Πυρετός της κοιλάδας του Rift
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: ELISA, δοκιµή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη
αναγνωρισµένη δοκιµή σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα
τµήµατα του εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.
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γ)

2.1.8.

2.1.9.
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Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο εµφανίζει σύµπτωµα έκθεσης
σε φορέα πυρετού της κοιλάδας του Rift, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθµό
καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιµα για εισαγωγή στην ΕΚ.

Λοιµώδης οζώδης δερµατίτιδα
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: ορολογικές εξετάσεις χρησιµοποιώντας
ELISA, δοκιµή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη αναγνωρισµένη δοκιµή σύµφωνα µε τα
πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τµήµατα του εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο εµφανίζει σύµπτωµα έκθεσης
σε λοιµώδη οζώδη δερµατίτιδα, ολόκληρη η οµάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

Αιµορραγικός πυρετός της Κριµαίας /του Κονγκό
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: ELISA, δοκιµή ουδετεροποίησης ιού, δοκιµή
ανοσοφθορισµού, ή άλλη αναγνωρισµένη δοκιµή.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο εµφανίζει σύµπτωµα έκθεσης
σε φορέα αιµορραγικού πυρετού της Κριµαίας /του Κονγκό, το εν λόγω ζώο πρέπει να
αποµακρυνθεί από την οµάδα.

2.1.10. Τρυπανοσωµίαση (Τρυπανόσωµα evansi)
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: το παράσιτο µπορεί να εντοπιστεί σε
συµπυκνωµένα δείγµατα αίµατος σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα
αντίστοιχα τµήµατα του εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν ανιχνευθεί Τρυπανόσωµα evansi σε κάποιο
ζώο, το εν λόγω ζώο πρέπει να αποµακρυνθεί από την οµάδα. Η υπόλοιπη οµάδα πρέπει
στη συνέχεια να υποβληθεί σε εσωτερική και εξωτερική αντιπαρασιτική αγωγή
χρησιµοποιώντας κατάλληλους παράγοντες οι οποίοι είναι αποτελεσµατικοί κατά του
Τρυπανοσώµατος evansi.
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2.1.11. Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών (MCF)
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: Η ανίχνευση ιικού DNA είναι η προτιµώµενη
µέθοδος, βάσει εντοπισµού µε ανοσοφθορισµό ή ανοσοκυτταροχηµεία
χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τµήµατα του
εγχειριδίου του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: Αν κάποιο ζώο εµφανίζει σύµπτωµα έκθεσης
σε MCF, ολόκληρη η οµάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

2.1.12. Λύσσα
Εµβολιασµός: σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να γίνει αντιλυσσικός εµβολιασµός και πρέπει
να ληφθούν δείγµατα αίµατος από το ζώο και να διενεργηθεί δοκιµή αδρανοποίησης ορού για
αντισώµατα.
2.1.13. Λεύκωση των βοοειδών (µόνο στην περίπτωση που τα ζώα προορίζονται για περιοχές
απαλλαγµένες από τη νόσο)
α)

∆οκιµή που πρέπει να χρησιµοποιείται: AGID ή παρεµποδιστική ELISA, σύµφωνα µε
τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του ∆ΓΕ.

β)

Χρονοδιάγραµµα: οι δοκιµές στα ζώα πραγµατοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός
δύο ηµερών µετά την άφιξή τους στο σταθµό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42
ηµέρες µετά την πρώτη δοκιµή.

γ)

Επιλογές για δράση µετά τις δοκιµές: τα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα
στη δοκιµή πρέπει να αποµακρυνθούν από την οµάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει να
υποβληθούν εκ νέου σε δοκιµή τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την πρώτη θετική δοκιµή:
αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο β).

Μόνο τα ζώα που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσµα σε δύο διαδοχικές δοκιµές που
εκτελούνται όπως περιγράφεται στο σηµείο β) επιτρέπεται να εξαχθούν στην ΕΚ.

