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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης ∆εκεµβρου 1989
σχετικ µε τους κτηνιατρικος ελγχους που εφαρµ ζονται στο ενδοκοινοτικ
προοπτικ την υλοποηση της εσωτερικς αγορς
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης ∆εκεµβρου 1989
σχετικ µε τους κτηνιατρικος ελγχους που εφαρµ ζονται στο
ενδοκοινοτικ εµπ ριο µε προοπτικ την υλοποηση της εσωτερικς αγορς
(89/662/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
;χοντας υπψη:
τη συνθ>κη για την δρυση της Ευρωπαϊκ>ς Οικονοµικ>ς
Κοιντητας, και ιδως το @ρθρο 43,
την πρταση της Επιτροπ>ς (1),
τη γν.µη του ΕυρωπαϊκοA Κοινοβουλου (1),
τη γν.µη της Οικονοµικ>ς και Κοινωνικ>ς Επιτροπ>ς (1),
Εκτιµ.ντας:
τι η Κοιντητα πρBπει να θεσπσει τα µBτρα για την προοδευτικ>
εγκαθδρυση της εσωτερικ>ς αγορ@ς κατ@ τη δι@ρκεια περιδου
που λ>γει στις 31 ∆εκεµβρου 1992.
τι η αρµονικ> λειτουργα των κοιν.ν οργαν.σεων αγορ@ς για τα
ζωικ@ προϊντα και τα προϊντα ζωικ>ς προBλευσης απαιτε την
εξ@λειψη των εµποδων κτηνιατρικ>ς φAσης σον αφορ@ την
αν@πτυξη των ενδοκοινοτικ.ν συναλλαγ.ν των εν λγω προϊντων. τι, για τον σκοπ αυτ, η ελεAθερη κυκλοφορα των
γεωργικ.ν προϊντων αποτελε θεµελι.δες στοιχεο των κοιν.ν
οργαν.σεων αγορ@ς και πρBπει να επιτρBπει την ορθολογικ>
αν@πτυξη της γεωργικ>ς παραγωγ>ς καθ.ς και την @ριστη
χρησιµοποηση των µBσων παραγωγ>ς.
τι, στον κτηνιατρικ τοµBα, τα σAνορα χρησιµοποιοAνται τ.ρα
για τη διενBργεια ελBγχων που αποσκοποAν να εξασφαλσουν την
προστασα της δηµσιας υγεας και της υγεας των ζ.ων.
τι ο τελικς στχος αποσκοπε να περιορσει τους κτηνιατρικοAς
ελBγχους στον τπο αποστολ>ς. τι η πραγµατοποηση του στχου
αυτοA συνεπ@γεται την εναρµνιση των κυριοτBρων απαιτ>σεων
σον αφορ@ την προστασα της δηµσιας υγεας και της υγεας
των ζ.ων.
τι, µε την προοπτικ> της πραγµατοποησης της εσωτερικ>ς
αγορ@ς και µBχρις του πραγµατοποιηθε αυτς ο στχος, θα
πρBπει να δοθε ιδιατερη σηµασα στους ελBγχους που πραγµατοποιοAνται στον τπο αποστολ>ς και να διοργανωθοAν οι
Bλεγχοι που εναι δυνατν να πραγµατοποιηθοAν στον τπο
προορισµοA. τι η λAση αυτ> συνεπ@γεται, ενδεχοµBνως, την
κατ@ργηση των κτηνιατρικ.ν ελBγχων στα εσωτερικ@ σAνορα της
Κοιντητας.
τι η λAση αυτ> συνεπ@γεται την ενσχυση της εµπιστοσAνης σον
αφορ@ τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που πραγµατοποιοAνται απ
το κρ@τος αποστολ>ς. τι πρBπει αυτ να φροντζει .στε οι
κτηνιατρικο Bλεγχοι να πραγµατοποιοAνται µε τον κατ@λληλο
τρπο.
τι, στο κρ@τος προορισµοA, οι κτηνιατρικο Bλεγχοι µποροAν να
πραγµατοποιοAνται δειγµατοληπτικ@ στον τπο προορισµοA. τι,
εντοAτοις, αν υπ@ρχουν σοβαρBς υπνοιες παρατυπας, ο κτηνιατρικς Bλεγχος µπορε να πραγµατοποιηθε στη δι@ρκεια της
αποστολ>ς του εµπορεAµατος.
(1) ΕΕ αριθ. C 225 της 31. 8. 1988, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 326 της 19. 12. 1988, σ. 28.
(3) ΕΕ αριθ. L 56 της 6. 3. 1989, σ. 7.
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τι εναπκειται στα κρ@τη µBλη να προσδιορσουν, σε Bνα σχBδιο
που θα υποβ@λουν, τον τρπο µε τον οποο προτθενται να
πραγµατοποιοAν τους ελBγχους και τι αυτ@ τα σχBδια θα πρBπει
να αποτελοAν αντικεµενο κοινοτικ>ς Bγκρισης.
τι εναι σκπιµο να προβλεφθε η συνBχεια που πρBπει να δοθε
στον κτηνιατρικ Bλεγχο, εφσον διαπιστωθοAν παρατυπες στο
εµπρευµα. τι, στα πλασια αυτ@, γνεται δι@κριση µεταξA τρι.ν
υποθBσεων, απ τις οποες η πρ.τη προβλBπει τη ρAθµιση των
ελαττωµατικ.ν εγγρ@φων, η δεAτερη Bχει σαν αντικεµενο να
αποτρBψει κ@θε κνδυνο σε περπτωση που διαπιστωθε η Aπαρξη
επιζωοτικ>ς ασθBνειας, @λλης νBας σοβαρ>ς και µεταδοτικ>ς
ασθBνειας > οποιασδ>ποτε @λλης ασθBνειας η οποα αντιπροσωπεAει κνδυνο για τα ζ.α > για την ανθρ.πινη υγεα και η τρτη
αφορ@ τις περιπτ.σεις κατ@ τις οποες τα εµπορεAµατα δεν
ανταποκρνονται στους ρους που Bχουν τεθε για @λλους λγους
απ σους προαναφBρονται.
τι θα πρBπει να προβλεφθε διαδικασα διακανονισµοA των
διαφορ.ν που µπορε να προκAψουν σον αφορ@ τις αποστολBς
εγκατ@στασης, κBντρου παραγωγ>ς > επιχερησης.
τι πρBπει να προβλεφθε καθεστ.ς διασφ@λισης. τι, στον τοµBα
αυτ, και ιδως για λγους αποτελεσµατικτητας, η ευθAνη αν>κει
κατ’ αρχ> στο κρ@τος αποστολ>ς. τι η Επιτροπ> πρBπει να
µπορε να ενεργε γρ>γορα, ιδως επισκεπτµενη τον τπο και
λαµβ@νοντας τα κατ@λληλα για την περπτωση µBτρα.
τι, για να εναι αποτελεσµατικο οι καννες που θεσπζονται µε
την παροAσα οδηγα, πρBπει να καλAπτουν το σAνολο των
εµπορευµ@των που υπκεινται στις ενδοκοινοτικBς συναλλαγBς
µε κτηνιατρικBς απαιτ>σεις.
τι, ωστσο, σον αφορ@ ορισµBνες επιζωοτες, η υγειονοµικ>
κατ@σταση των κρατ.ν µελ.ν εναι ακµα διαφορετικ> και τι,
µBχρις του υπ@ρξουν κοινοτικο καννες για τα µBσα καταπολBµησης αυτ.ν των ασθενει.ν, θα πρBπει να παραµερισθε
προσωριν@ το θBµα του ελBγχου για τις ενδοκοινοτικBς συναλλαγBς ζ.ντων ζ.ων και επιτραπε Bνας Bλεγχος β@σει εγγρ@φων
κατ@ τη µεταφορ@. τι, στη σηµεριν> κατ@σταση της εναρµνισης
και µBχρις του υπ@ρξουν κοινοτικο καννες, θα πρBπει να
τηρηθοAν, για τα εµπορεAµατα τα οποα δεν Bχουν αποτελBσει
αντικεµενο εναρµονισµBνων καννων, οι απαιτ>σεις του κρ@τους
προορισµοA, στο βαθµ που εναι σAµφωνες µε το @ρθρο 36 της
συνθ>κης.
τι θα πρBπει να προσαρµοσθοAν οι διατ@ξεις των οδηγι.ν που
>δη υπ@ρχουν στους νBους καννες που θBτει η παροAσα οδηγα.
τι αυτο οι καννες θα πρBπει να επανεξετασθοAν πριν απ το
τBλος του Bτους 1993.
τι θα πρBπει να ανατεθε στην Επιτροπ> η φροντδα της λ>ψης
των µBτρων εφαρµογ>ς της παροAσας οδηγας. τι, για το σκοπ
αυτ, θα πρBπει να προβλεφθε διαδικασα για την Aπαρξη στεν>ς
και αποτελεσµατικ>ς συνεργασας µεταξA της Επιτροπ>ς και των
κρατ.ν µελ.ν στα πλασια της Μνιµης Κτηνιατρικ>ς Επιτροπ>ς,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ρθρο 1
Τα κρ@τη µBλη φροντζουν .στε οι κτηνιατρικο Bλεγχοι που
πρBπει να γνονται επ των προϊντων ζωικ>ς προBλευσης που
καλAπτονται απ τις οδηγες που απαριθµοAνται στο παρ@ρτηµα
Α > απ το @ρθρο 14 και τα οποα προορζονται για το εµπριο,
να µην διενεργοAνται πια, µε την επιφAλαξη του @ρθρου 6, στα
σAνορα αλλ@ να διενεργοAνται σAµφωνα µε τις διατ@ξεις της
παροAσας οδηγας.
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ρθρο 2
Για τους σκοποAς της παροAσας οδηγας νοεται ως:
1. Κτηνιατρικς Bλεγχος: κ@θε υλικς Bλεγχος >/και κ@θε
διοικητικ> διατAπωση που αφορ@ τα προϊντα που αναφBρονται στο @ρθρο 1 και αποβλBπει, µε @µεσο > Bµµεσο τρπο,
να εξασφαλσει την προστασα της δηµσιας υγεας > της
υγεας των ζ.ων.
2. Εµπριο: οι εµπορευµατικBς συναλλαγBς µεταξA κρατ.ν
µελ.ν κατ@ την Bννοια του @ρθρου 9 παρ@γραφος 2 της
συνθ>κης.
3. Εγκατ@σταση: κ@θε επιχερηση που παρ@γει, αποθηκεAει >
επεξεργ@ζεται τα προϊντα που αναφBρονται στο @ρθρο 1.
4. Αρµδια αρχ>: η κεντρικ> αρχ> κρ@τους µBλους που εναι
αρµδια για τη διενBργεια των κτηνιατρικ.ν ελBγχων > κ@θε
αρχ> στην οποα η κεντρικ> αρχ> Bχει µεταβιβ@σει την
αρµοδιτητα αυτ>.
5. Επσηµος κτηνατρος: ο κτηνατρος που ορζεται απ την
αρµδια κεντρικ> αρχ> του κρ@τους µBλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
.λεγχοι στον τ πο καταγωγς
ρθρο 3
1. Τα κρ@τη µBλη φροντζουν να προορζονται για το εµπριο
µνον τα προϊντα που αναφBρονται στο @ρθρο 1, τα οποα Bχουν
ληφθε, ελεγχθε και επισηµανθε µε σφραγδα και ετικBτα
σAµφωνα µε τους κοινοτικοAς καννες για τον εκ@στοτε προορισµ και τα οποα συνοδεAονται µBχρι τον αναφερµενο τελικ
παραλ>πτη απ πιστοποιητικ υγειονοµικοA ελBγχου, πιστοποιητικ καταλληλτητας > κ@θε @λλο Bγγραφο που προβλBπεται
απ τους κοινοτικοAς κτηνιατρικοAς καννες.
Οι εγκαταστ@σεις καταγωγ>ς µεριµνοAν, µε συνεχ> αυτοBλεγχο,
.στε τα εν λγω προϊντα να ανταποκρνονται στις απαιτ>σεις
του πρ.του εδαφου.
Με την επιφAλαξη των καθηκντων ελBγχου που ανατθενται απ
τους κοινοτικοAς καννες στον επσηµο κτηνατρο, η αρµδια
αρχ> ελBγχει τακτικ@ τις εγκαταστ@σεις .στε να διασφαλζεται
τι τα προϊντα που προορζονται για το εµπριο να ανταποκρνονται στις κοινοτικBς απαιτ>σεις >, στις περιπτ.σεις που
αναφBρονται στην παρ@γραφο 3 του παρντος @ρθρου και στο
@ρθρο 14, στις απαιτ>σεις του κρ@τους µBλους προορισµοA.
Jταν υφσταται β@σιµη υπνοια τι δεν τηροAνται οι απαιτ>σεις,
η αρµδια αρχ> προβανει στις αναγκαες εξακριβ.σεις και, στην
περπτωση κατ@ την οποα επιβεβαι.νεται η υπνοια αυτ>,
λαµβ@νει τα κατ@λληλα µBτρα τα οποα µπορε µ@λιστα να
οδηγ>σουν και στην αναστολ> της Bγκρισης.
2. Jταν η µεταφορ@ αφορ@ πολλοAς τπους προορισµοA, τα
προϊντα πρBπει να χωρζονται σε τσες παρτδες σοι εναι και οι
τποι προορισµοA. Κ@θε παρτδα πρBπει να συνοδεAεται απ το
προαναφερµενο πιστοποιητικ > Bγγραφο.
Jταν τα προϊντα που αναφBρονται στο @ρθρο 1 προορζονται
για εξαγωγ> προς τρτη χ.ρα, η µεταφορ@ πρBπει να παραµBνει
υπ τελωνειακ Bλεγχο µBχρι τον τπο εξδου απ το Bδαφος της
Κοιντητας.
3. Τα κρ@τη µBλη που πραγµατοποιοAν προαιρετικBς εισαγωγBς
απ ορισµBνες τρτες χ.ρες ενηµερ.νουν την Επιτροπ> και τα
@λλα κρ@τη µBλη σχετικ@ µε την Aπαρξη αυτ.ν των εισαγωγ.ν.
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Jταν τα προϊντα εισ@γονται στο Bδαφος της Κοιντητας απ
κρ@τος µBλος εκτς αυτ.ν που αναφBρονται παραπ@νω, αυτ το
κρ@τος µBλος ελBγχει την καταγωγ> και τον προορισµ τους β@σει
των σχετικ.ν εγγρ@φων, σAµφωνα µε το @ρθρο 6 παρ@γραφος 1.
Τα κρ@τη µBλη προορισµοA απαγορεAουν την επαναποστολ> των
εν λγω προϊντων απ το Bδαφς τους εκτς ε@ν προορζονται
για @λλο κρ@τος µBλος που υπ@γεται στην δια περπτωση.
ρθρο 4
1. Τα κρ@τη µBλη αποστολ>ς λαµβ@νουν τα απαρατητα µBτρα
προκειµBνου να εξασφαλζουν τη τ>ρηση των κτηνιατρικ.ν
απαιτ>σεων σε λα τα στ@δια της παραγωγ>ς, της αποθ>κευσης,
της εµπορας και της µεταφορ@ς των προϊντων που αναφBρονται
στο @ρθρο 1.
Τα κρ@τη µBλη αποστολ>ς φροντζουν, ιδως, .στε:
— τα προϊντα, που λαµβ@νονται σAµφωνα µε τις οδηγες που
αναφBρονται στο παρ@ρτηµα Α, να ελBγχονται κατ@ τον διο
τρπο, απ κτηνιατρικ> @ποψη, ετε προορζονται για το
ενδοκοινοτικ εµπριο ετε για την εθνικ> αγορ@,
— τα προϊντα που καλAπτονται απ το παρ@ρτηµα Β να µην
αποστBλλονται προς το Bδαφος @λλου κρ@τους µBλους ε@ν δεν
εναι δυνατν να διατεθοAν στο εµπριο στο Bδαφς τους για
τους λγους που αναφBρονται στο @ρθρο 36 της συνθ>κης.
2. Τα κρ@τη µBλη αποστολ>ς λαµβ@νουν τα κατ@λληλα διοικητικ@, νοµικ@ > ποινικ@ µBτρα προκειµBνου να επιβ@λλουν
κυρ.σεις για κ@θε παρ@βαση της κτηνιατρικ>ς νοµοθεσας απ
φυσικ@ > νοµικ@ πρσωπα, στην περπτωση κατ@ την οποα
διαπιστ.νονται παραβ@σεις των κοινοτικ.ν καννων, και ιδως
ταν διαπιστ.νεται τι τα σχετικ@ πιστοποιητικ@ > Bγγραφα δεν
ανταποκρνονται στην πραγµατικ> κατ@σταση των προϊντων >
τι τα σ>µατα καταλληλτητας Bχουν τεθε σε προϊντα που δεν
εναι σAµφωνα µε αυτοAς τους καννες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
.λεγχοι στον τ πο προορισµο
ρθρο 5
1. Τα κρ@τη µBλη προορισµοA εφαρµζουν τα ακλουθα µBτρα
ελBγχου:
α) η αρµδια αρχ> µπορε, στον τπο προορισµοA του εµπορεAµατος, να εξακριβ.νει µε δειγµατοληπτικοAς κτηνιατρικοAς
ελBγχους και @νευ διακρσεων, αν τηροAνται οι απαιτ>σεις του
@ρθρου 3. µπορε επσης, µε αυτ> την ευκαιρα, να προβανει
και σε δειγµατοληψα.
Εξ@λλου, ταν η αρµδια αρχ> του κρ@τους µBλους διαµετακµισης > του κρ@τους µBλους προορισµοA διαθBτει πληροφορες σχετικ@ µε πιθαν> παρ@βαση, µπορε επσης να
διενεργε ελBγχους κατ@ τη δι@ρκεια της µεταφορ@ς των
εµπορευµ@των στο Bδαφς του, συµπεριλαµβανοµBνου του
ελBγχου πισττητας των µεταφορικ.ν µBσων.
β) σε περπτωση που τα προϊντα που αναφBρονται στο @ρθρο 1
και κατ@γονται απ @λλο κρ@τος µBλος προορζονται:
— για εγκατ@σταση που Bχει τεθε υπ τον Bλεγχο επσηµου
κτηνι@τρου, ο κτηνατρος αυτς πρBπει να φροντζει .στε
η εν λγω εγκατ@σταση να δBχεται αυτ@ τα προϊντα
µνον εφσον ικανοποιοAν, σον αφορ@ τη σ>µανση και
τα συνοδευτικ@ Bγγραφα, τις απαιτ>σεις του @ρθρου 3
παρ@γραφος 1 >, για τα προϊντα που αναφBρονται στο
παρ@ρτηµα Β, να φροντζει να εναι εφοδιασµBνα µε το
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Bγγραφο που προβλBπεται απ τη νοµοθεσα της χ.ρας
προορισµοA,
— για εγκεκριµBνο µεσ@ζονται που προβανει σε κατ@τµηση
των παρτδων > για εµπορικ> επιχερηση µε πολλ@
υποκαταστ>µατα > για οποιαδ>ποτε εγκατ@σταση που
δεν ελBγχεται διαρκ.ς, οι παραλ>πτες αυτο οφελουν,
πριν απ κ@θε κατ@τµηση > δι@θεση στο εµπριο, να
εξακριβ.νουν την παρουσα των εν λγω σηµ@των,
πιστοποιητικ.ν > εγγρ@φων που αναφBρονται στην πρ.τη
περπτωση και να αναφBρουν στην αρµδια αρχ> κ@θε
παρ@λειψη > παρατυπα,
— για @λλους παραλ>πτες, ιδως στην περπτωση µερικ>ς
εκφρτωσης κατ@ τη δι@ρκεια της µεταφορ@ς, η παρτδα
πρBπει, σAµφωνα µε το @ρθρο 3 παρ@γραφος 1, να
συνοδεAεται απ το πρωττυπο του πιστοποιητικοA που
αναφBρεται στην πρ.τη περπτωση.
Οι εγγυ>σεις που πρBπει να παρBχουν οι παραλ>πτες που
αναφBρονται στη δεAτερη και στην τρτη περπτωση καθορζονται στα πλασια σAµβασης που υπογρ@φεται µε την
αρµδια αρχ> κατ@ την προηγοAµενη καταχ.ρηση που
προβλBπεται στην παρ@γραφο 3. Αυτ> η αρµδια αρχ>
εξακριβ.νει µε δειγµατοληπτικοAς ελBγχους κατ@ πσο
τηροAνται οι εγγυ>σεις αυτBς.
2. Με την επιφAλαξη του @ρθρου 4, στην περπτωση κατ@ την
οποα οι προβλεπµενες απ την κοινοτικ> νοµοθεσα κοινοτικBς
προδιαγραφBς δεν Bχουν καθοριστε και στην περπτωση που
προβλBπει το @ρθρο 14, το κρ@τος µBλος προορισµοA µπορε,
τηρουµBνων των γενικ.ν διατ@ξεων της συνθ>κης, να απαιτε απ
την εγκατ@σταση καταγωγ>ς να τηρε τις ισχAουσες προδιαγραφBς σAµφωνα µε την εθνικ> νοµοθεσα του εν λγω κρ@τους
µBλους. Το κρ@τος µBλος καταγωγ>ς βεβαι.νεται τι τα εν λγω
προϊντα πληροAν τις απαιτ>σεις αυτBς.
3. Οι επιχειρ>σεις που παραλαµβ@νουν προϊντα προερχµενα
απ @λλο κρ@τος µBλος > που προβανουν στην πλ>ρη κατ@τµηση
µιας παρτδας τBτοιων προϊντων:
α) υποχρεοAνται µετ@ απ σχετικ> ατηση της αρµδιας αρχ>ς,
σε προηγοAµενη καταγραφ>.
β) τηροAν µητρ.ο στο οποο πρBπει να αναφBρονται οι παραλαβBς αυτBς.
γ) εναι υποχρεωµBνες, εφσον το ζητ>σει η αρµδια αρχ>, να
αναφBρουν την @φιξη προϊντων που προBρχονται απ @λλο
κρ@τος µBλος, στον αναγκαο βαθµ για την ολοκλ>ρωση των
ελBγχων που αναφBρονται στην παρ@γραφο 1.
δ) διατηροAν για:περοδο τουλ@χιστον Bξι µην.ν, που καθορζεται απ την αρµδια αρχ>, το πιστοποιητικ υγειονοµικοA
ελBγχου, τα πιστοποιητικ@ καταλληλτητας > τα Bγγραφα που
αναφBρονται στο @ρθρο 3 .στε να τα προσκοµσουν στην
αρµδια αρχ>, εφσον αυτ> το ζητ>σει.
4. Οι λεπτοµBρειες εφαρµογ>ς του παρντος @ρθρου θεσπζονται σAµφωνα µε τη διαδικασα που προβλBπεται στο @ρθρο 18.
5. Το ΣυµβοAλιο, µε β@ση Bκθεση που θα του υποβ@λει η
Επιτροπ> µαζ µε ενδεχµενες προτ@σεις τροποποι>σεων, επανεξετ@ζει το @ρθρο αυτ µBσα σε προθεσµα τρι.ν ετ.ν απ την
ηµεροµηνα εφαρµογ>ς της παροAσας οδηγας.
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ρθρο 6
1. Τα κρ@τη µBλη µεριµνοAν .στε, κατ@ τους ελBγχους που
διενεργοAνται στα σηµεα απ που µποροAν να εισBλθουν, στα
εδ@φη που αναφBρονται στο παρ@ρτηµα I της οδηγας
90/675/ΕΟΚ (1), προϊντα προBλευσης τρτων χωρ.ν, πως οι
λιµBνες, οι αερολιµBνες και οι συνοριακο σταθµο ελBγχου στα
σAνορα µε τρτες χ.ρες, να λαµβ@νονται τα ακλουθα µBτρα:
α) να πραγµατοποιεται εξακρβωση των πιστοποιητικ.ν καταγωγ>ς των προϊντων.
β) τα προϊντα κοινοτικ>ς καταγωγ>ς να υπκεινται στους
καννες ελBγχου που προβλBπονται στο @ρθρο 5.
γ) τα προϊντα των τρτων χωρ.ν να υπκεινται στους καννες
που προβλBπονται στην οδηγα 90/675/ΕΟΚ.

!B

2. Ωστσο, απ την 1η Ιανουαρου 1993 και κατ@ παρBκκλιση της
παραγρ@φου 1, λα τα προϊντα που µεταφBρονται µε µεταφορικ@ µBσα τα οποα εκτελοAν τακτικ@ και απ’ ευθεας δροµολγια
µεταξA δAο γεωγραφικ.ν σηµεων της Κοιντητας υπκεινται
στους καννες ελBγχου που προβλBπονται στο @ρθρο 5.
ρθρο 7
1. Ε@ν, κατ@ τη δι@ρκεια ελBγχου που πραγµατοποιεται στον
τπο προορισµοA της αποστολ>ς > κατ@ τη µεταφορ@, οι αρµδιες
αρχBς του κρ@τους µBλους προορισµοA διαπιστ.νουν:
α) την παρουσα παραγντων υπεAθυνων για ασθBνεια που
αναφBρεται στην οδηγα 82/894/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε
τελευταα απ την απφαση 89/162/ΕΟΚ της Επιτροπ>ς (1),
ζωονοσα > ασθBνεια > οιαδ>ποτε αιτα που ενδBχεται να
συνιστ@ σοβαρ κνδυνο για τα ζ.α > για τον @νθρωπο > τι
τα προϊντα προBρχονται απ περιοχ> µολυσµBνη απ
επιζωοτα, οι προαναφερµενες αρχBς επιβ@λλουν, εκτς των
συνεπει.ν του υγειονοµικοA ελBγχου, ε@ν πρκειται για
προϊντα που υποβ@λλονται σε µια απ τις επεξεργασες
που αναφBρονται στο @ρθρο 4 της οδηγας 80/215/ΕΟΚ (1),
πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα
88/660/ΕΟΚ (1), την καταστροφ> της παρτδας > κ@θε @λλη
χρ>ση που προβλBπεται απ τους κοινοτικοAς καννες.
Τα Bξοδα της καταστροφ>ς της παρτδας βαρAνουν τον
αποστολBα > τον εντολοδχο του.
Οι αρµδιες αρχBς του κρ@τους µBλους προορισµοA ανακοιν.νουν αµBσως µε τBλεξ στις αρµδιες αρχBς των @λλων
κρατ.ν µελ.ν και στην Επιτροπ> τις διαπιστ.σεις που
γνονται, τις αποφ@σεις που λαµβ@νονται καθ.ς και τους
λγους που υπαγρευσαν τη λ>ψη τους.
ΜποροAν να εφαρµζονται τα µBτρα διασφ@λισης που
προβλBπονται στο @ρθρο 9.
ΕπιπλBον, κατπιν αιτ>µατος ενς κρ@τους µBλους και
σAµφωνα µε τη διαδικασα που προβλBπεται στο @ρθρο 17, η
Επιτροπ>, προκειµBνου να αντιµετωπσει καταστ@σεις που
δεν προβλBπονται απ τους κοινοτικοAς καννες, µπορε να
αποφασζει την εφαρµογ> οιουδ>ποτε µBτρου για την επτευξη
συντονισµBνης προσBγγισης των κρατ.ν µελ.ν.
(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

373 της 31. 12. 1990, σ. 1.
378 της 31. 12. 1982, σ. 58.
61 της 4. 3. 1989, σ. 48.
47 της 21. 2. 1980, σ. 4.
382 της 31. 12. 1988, σ. 35.
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β) τι το εµπρευµα δεν ανταποκρνεται στις προϋποθBσεις που
ορζουν οι κοινοτικBς οδηγες, > ελλεψει αποφ@σεων σχετικ@
µε τις προβλεπµενες απ τις οδηγες κοινοτικBς προδιαγραφBς, οι εθνικBς προδιαγραφBς, οι προαναφερµενες αρχBς
µποροAν, εφσον το επιτρBπουν οι συνθ>κες καταλληλτητας
> υγιειονοµικοA ελBγχου, να αφ>νουν στον αποστολBα > τον
εντολοδχο του τη δυναττητα επιλογ>ς αν@µεσα:
— στην καταστροφ> των εµπορευµ@των,
— τη χρησιµοποησ> τους για @λλες χρ>σεις, συµπεριλαµβανοµBνης της εκ νBου αποστολ>ς τους µε την Bγκριση της
αρµδιας αρχ>ς της χ.ρας της εγκατ@στασης καταγωγ>ς.
Ωστσο, στην περπτωση που διαπιστ.νονται παραλεψεις
στο πιστοποιητικ > στα Bγγραφα, πρBπει να δνεται στον
αποστολBα µια προθεσµα τακτοποησης πριν γνει χρ>ση
αυτ>ς της τελευταας δυναττητας.
2. ΣAµφωνα µε τη διαδικασα του @ρθρου 18, η Επιτροπ>
καταρτζει κατ@λογο των παραγντων > των ασθενει.ν που
αναφBρονται στην παρ@γαφο 1 καθ.ς και τις λεπτοµBρειες
εφαρµογ>ς του παρντος @ρθρου.
ρθρο 8
1. Στις περιπτ.σεις που προβλBπονται στο @ρθρο 7, η αρµδια
αρχ> ενς κρ@τους µBλους προορισµοA επικοινωνε, χωρς καθυστBρηση, µε τις αρµδιες αρχBς του κρ@τους µBλους αποστολ>ς, οι
οποες λαµβ@νουν λα τα αναγκαα µBτρα και ανακοιν.νουν στην
αρµδια αρχ> του πρ.του κρ@τους µBλους τη φAση των ελBγχων
που διενεργοAνται, τις αποφ@σεις που λαµβ@νονται και τους
λγους που υπαγρευσαν τη λ>ψη τους.
Ε@ν η αρµδια αυτ> αρχ> φοβ@ται τι τα µBτρα αυτ@ δεν
επαρκοAν, αναζητ@ απ κοινοA µε την αρµδια αρχ> του
συγκεκριµBνου κρ@τους µBλους τα µBσα και τους τρπους
αντιµετ.πισης της κατ@στασης, ενδεχοµBνως µε µια επσκεψη
επ τπου.
Jταν, µετ@ τη διενBργεια των προβλεποµBνων στο @ρθρο 7
ελBγχων, διαπιστ.νεται επανειληµµBνη παρ@λειψη, η αρµδια
αρχ> του κρ@τους µBλους προορισµοA ενηµερ.νει την Επιτροπ>
και τις κτηνιατρικBς υπηρεσες των @λλων κρατ.ν µελ.ν.
Μετ@ απ ατηση της αρµδιας αρχ>ς του κρ@τους µBλους
προορισµοA > µε δικ> της πρωτοβουλα, η Επιτροπ> µπορε,
αν@λογα µε τη φAση των παραβ@σεων που διαπιστ.νονται:
— να αποστBλλει επ τπου αποστολ> επιθε.ρησης,
— να αναθBτει σε επσηµο κτηνατρο, το νοµα του οποου
πρBπει να περιλαµβ@νεται σε κατ@λογο που καταρτζει η
Επιτροπ> β@σει προτ@σεων των κρατ.ν µελ.ν και τον οποον
Bχουν αποδεχθε τα δι@φορα ενδιαφερµενα µBρη, να εξακριβ.σει τα πραγµατικ@ περιστατικ@ στην εν λγω εγκατ@σταση,
— να ζητ@ απ την αρµδια αρχ> να εντενει τις διεγµατοληψες
απ την παραγωγ> της εν λγω εγκατ@στασης.
Η Επιτροπ> ενηµερ.νει τα κρ@τη µBλη για τα συµπερ@σµατ@ της.
Εφσον τα µBτρα αυτ@ λαµβ@νονται για την αντιµετ.πιση
επανειληµµBνων πραλεψεων εκ µBρους µιας εγκατ@στασης, η
Επιτροπ> της καταλογζει τα Bξοδα που συνεπ@γεται η εφαρµογ>
των περιπτ.σεων του προηγοAµενου εδαφου στην εγκατ@σταση
αυτ>.
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ΜBχρις του διατυπωθοAν τα συµπερ@σµατα της Επιτροπ>ς, το
κρ@τος µBλος αποστολ>ς οφελει, κατπιν αιτ>σεως του κρ@τους
µBλους προορισµοA, να ενισχAει τους ελBγχους για τα προϊντα
που προBρχονται απ την εν λγω εγκατ@σταση και, ταν
συντρBχουν σοβαρο λγοι υγεας των ζ.ων > δηµσιας υγεας,
να αναστBλλει την Bγκριση.
Εξ@λλου, το κρ@τος µBλος προορισµοA µπορε να εντενει τους
ελBγχους για τα προϊντα που προBρχονται απ την δια
εγκατ@σταση.
Η Επιτροπ>, κατπιν αιτ>σεως ενς απ τα δAο ενδιαφερµενα
κρ@τη µBλη — ε@ν ο πραγµατογν.µονας επιβεβαι.σει την Aπαρξη
παραλεψεων — οφελει, σAµφωνα µε τη διαδικασα που
προβλBπεται στο @ρθρο 17, να λαµβ@νει τα ενδεδειγµBνα µBτρα
και µ@λιστα να επιτρBπει στα κρ@τη µBλη να αρνοAνται
προσωριν@ την εσοδο στο Bδαφς τους προϊντων που προBρχονται απ την εν λγω εγκατ@σταση. Τα µBτρα αυτ@ πρBπει να
επιβεβαι.νονται > να αναθεωροAνται το συντοµτερο δυνατν
σAµφωνα µε την προβλεπµενη στο @ρθρο 17 διαδικασα.
Οι γενικBς λεπτοµBρειες εφαρµογ>ς του παρντος @ρθρου
θεσπζονται σAµφωνα µε τη διαδικασα που προβλBπεται στο
@ρθρο 18.
2. Η παροAσα οδηγα δεν θγει τη χρ>ση των Bνδικων µBσων που
προβλBπει η ισχAουσα νοµοθεσα των κρατ.ν µελ.ν κατ@ των
αποφ@σεων των αρµδιων αρχ.ν.
Οι αποφ@σεις που λαµβ@νονται απ την αρµδια αρχ> του
κρ@τους προορισµοA πρBπει να κοινοποιοAνται, µε ταυτχρονη
µνεα των λγων που υπαγρευσαν τη λ>ψη τους, στον αποστολBα
> στον εντολοδχο του καθ.ς και στην αρµδια αρχ> του κρ@τους
µBλους αποστολ>ς.
Αν ο αποστολBας > ο εντολοδχος του υποβ@λει σχετικ> ατηση,
οι αιτιολογηµBνες αποφ@σεις πρBπει να του ανακοινωθοAν
γραπτ.ς µε µνεα των Bνδικων µBσων που προβλBπει η ισχAουσα
νοµοθεσα του κρ@τους µBλους προορισµοA καθ.ς και του τAπου
και των προθεσµι.ν µBσα στις οποες τα Bνδικα αυτ@ µBσα πρBπει
να ασκηθοAν.
Ωστσο, σε περπτωση διαφορ@ς και — µε την επιφAλαξη αυτ.ν
των ενδκων µBσων — εφσον συµφωνοAν τα δAο ενδιαφερµενα
µBρη, µποροAν, µBσα σε Bνα µ>να το αργτερο, να υποβ@λουν τη
διαφορ@ στην κρση πραγµατογν.µονα ο οποος περιλαµβ@νεται
σε κατ@λογο πραγµατογνωµνων της Κοιντητας, τον οποον
καταρτζει η Επιτροπ>. Τα Bξοδα αυτ>ς της πραγµατογνωµοσAνης
βαρAνουν την Κοιντητα.
Ο πραγµατογν.µονας αυτς αναλαµβ@νει να γνωµοδοτ>σει µBσα
σε 72 .ρες το αργτερο. Τα µBρη αποδBχονται τη γνωµοδτηση,
τηρουµBνων των κοινοτικ.ν κτηνιατρικ.ν καννων.
3. Τα Bξοδα για την επιστροφ> της αποστολ>ς, την αποθ>κευση
των εµπορευµ@των, τη χρησιµοποησ> τους για @λλους σκοποAς >
την καταστροφ> τους βαρAνουν τον παραλ>πτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Κοινς διατξεις
ρθρο 9
1. Τα κρ@τη µBλη ανακοιν.νουν αµBσως στα @λλα κρ@τη µBλη
και την Επιτροπ>, εκτς απ την εµφ@νιση στην επικρ@τει@ τους
των ασθενει.ν που προβλBπονται στην οδηγα 82/894/ΕΟΚ, την
εµφ@νιση οποιασδ>ποτε ζωονοσας, ασθενεας > αιτας που
ενδBχεται να συνιστ@ σοβαρ κνδυνο για τα ζ.α > την υγεα
των ανθρ.πων.
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Το κρ@τος µBλος καταγωγ>ς θBτει αµBσως σε εφαρµογ> τα µBτρα
καταπολBµησης > πρληψης που προβλBπονται απ τους κοινοτικοAς καννες, και ιδως τον καθορισµ των ζων.ν προστασας
που προβλBπονται σε αυτοAς > θεσπζει οποιοδ>ποτε @λλο µBτρο
κρνει κατ@λληλο.
Το κρ@τος µBλος προορισµοA > διαµετακµισης το οποο, κατ@ τη
διενBργεια ελBγχου που προβλBπεται απ το @ρθρο 5, διαπιστ.νει
µα απ τις ασθBνειες > αιτες που αναφBρονται στο πρ.το
εδ@φιο, µπορε να λαµβ@νει, ε@ν εναι απαρατητο, προληπτικ@
µBτρα που προβλBπονται απ τους κοινοτικοAς καννες.
ΜBχρις του ληφθοAν µBτρα, σAµφωνα µε την παρ@γραφο 4, το
κρ@τος µBλος προορισµοA µπορε, για σοβαροAς λγους προστασας της δηµσιας υγεας > της υγεας των ζ.ων, να λαµβ@νει
συντηρητικ@ µBτρα Bναντι των συγκεκριµBνων εγκαταστ@σεων >,
σε περπτωση επιζωοτας, Bναντι της ζ.νης προστασας που
προβλBπεται απ τους κοινοτικοAς καννες.
Τα µBτρα που λαµβ@νονται απ τα κρ@τη µBλη κοινοποιοAνται
αµBσως στην Επιτροπ> και τα @λλα κρ@τη µBλη.
2. ;νας > περισστεροι αντιπρσωποι της Επιτροπ>ς µποροAν,
κατπιν αιτ>σεως του κρ@τους µBλους που αναφBρεται στην
παρ@γραφο 1 πρ.το εδ@φιο > µε πρωτοβουλα της διας της
Επιτροπ>ς, να µεταβοAν αµBσως επιτπου για να εξετ@σουν, σε
συνερχασα µε τις αρµδιες αρχBς, τα ληφθBντα µBτρα και
διατυπ.νουν γν.µη για τα µBτρα αυτ@.
3. Ε@ν η Επιτροπ> δεν Bχει ενηµερωθε για τα ληφθBντα µBτρα >
ε@ν κρνει τι τα ληφθBντα µBτρα εναι ανεπαρκ>, µπορε, σε
συνεργασα µε το οικεο κρ@τος µBλος και Bως του συγκληθε η
Μνιµη Κτηνιατρικ> Επιτροπ>, να λαµβ@νει συντηρητικ@ µBτρα
σον αφορ@ τα προϊντα που προBρχονται απ την πληγεσα απ
την επιζωοτα περιοχ> > απ συγκεκριµBνη εγκατ@σταση. Τα
µBτρα αυτ@ υποβ@λλονται, το συντοµτερο δυνατν, στη Μνιµη
Κτηνιατρικ> Επιτροπ> προς επιβεβαωση, τροποποηση > ακAρωση σAµφωνα µε την προβλεπµενη στο @ρθρο 17 διαδικασα.
4. Σε κ@θε περπτωση, η Επιτροπ> εξετ@ζει την κατ@σταση, το
συντοµτερο δυνατ, στο πλασιο της Μνιµης Κτηνιατρικ>ς
Επιτροπ>ς. Θεσπζει, σAµφωνα µε τη διαδικασα του @ρθρου 17,
τα απαρατητα µBτρα για τα προϊντα που αναφBρονται στο
@ρθρο 1 και, ταν το επιβ@λλει η κατ@σταση, για τα προϊντα απ
το οποα προBρχονται > τα οποα αποτελοAν παρ@γωγα των εν
λγω προϊντων. Η Επιτροπ> παρακολουθε την εξBλιξη της
κατ@στασης και σAµφωνα µε την δια διαδικασα τροποποιε >
ακυρ.νει, αν@λογα µε αυτ> την εξBλιξη, τις ληφθεσες αποφ@σεις.
5. Οι λεπτοµBρειες εφαρµογ>ς του παρντος @ρθρου, και ιδως ο
κατ@λογος των ζωονοσι.ν > των αιτι.ν που ενδBχεται να
συνιστοAν σοβαρ κνδυνο για την ανθρ.πινη υγεα, θεσπζονται
σAµφωνα µε την προβλεπµενη στο @ρθρο 18 διαδικασα.
ρθρο 10
Κ@θε κρ@τος µBλος και η Επιτροπ> ορζουν την > τις αρµδιες
κτηνιατρικBς υπηρεσες για τη διεξαγωγ> των κτηνιατρικ.ν
ελBγχων και τη συνεργασα µε τις υπηρεσες ελBγχων των @λλων
κρατ.ν µελ.ν.
ρθρο 11
Τα κρ@τη µBλη εξασφαλζουν επσης τι οι υπ@λληλοι των
κτηνιατρικ.ν υπηρεσι.ν τους, ενδεχοµBνως σε συνεργασα µε
τους υπαλλ>λους @λλων υπηρεσι.ν που Bχουν λ@βει σχετικ>
εντολ> µποροAν ιδως:
— να επιθεωροAν τους χ.ρους, τα γραφεα, τα εργαστ>ρια, τις
εγκαταστ@σεις, τα µBσα µεταφορ@ς, τον εξοπλισµ και τα
υλικ@, τα προϊντα καθαρισµοA και συντ>ρησης, τις µεθδους

1989L0662 — EL — 31.07.1991 — 006.001 — 11
!B

που ακολουθοAνται για την παραγωγ> > την επεξεργασα των
προϊντων καθ.ς και την επθεση του σ>µατος, την επισ>µανση και την παρουσαση αυτ.ν των προϊντων,
— να ελBγχουν αν το προσωπικ τηρε τις απαιτ>σεις που
προβλBπονται απ τα κεµενα που αναφBρονται στο παρ@ρτηµα Α,
— να πραγµατοποιοAν δειγµατοληψες στα προϊντα που κρατοAνται ενψει της αποθ>κευσης > της π.λησ>ς τους, που
τθενται σε κυκλοφορα > που µεταφBρονται,
— να εξετ@ζουν τα σχετικ@ Bγγραφα > το πληροφορικ υλικ
που εναι χρ>σιµο για τους ελBγχους που συνεπ@γονται τα
µBτρα τα οποα λαµβ@νονται δυν@µει του @ρθρου 3 παρ@γραφος 1.
Για το σκοπ αυτ, οι υπ Bλεγχο εγκαταστ@σεις πρBπει να τους
παρBχουν τη συνεργασα που εναι απαρατητη για την εκτBλεση
των καθηκντων τους.
ρθρο 12
1. Το @ρθρο 8 παρ@γραφος 3 και τα @ρθρα 10 και 11 της οδηγας
64/433/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα
88/657/ΕΟΚ (1), διαγρ@φονται.
2. Το @ρθρο 5 παρ@γραφοι 3 και 4 και τα @ρθρα 9, 10 και 11 της
οδηγας 71/118/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε απ την οδηγα
88/657/ΕΟΚ, διαγρ@φονται.
3. Στην οδηγα 72/461/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε τελευταα
απ την οδηγα 87/489/ΕΟΚ (1):
i)

το @ρθρο 5 παρ@γραφοι 2, 3, 4 και 5 και τα @ρθρα 6 και 8
διαγρ@φονται,

ii) στο @ρθρο 8α, οι παραποµπBς στο @ρθρο 8 αντικαθστανται
απ την παραποµπ> στο @ρθρο 9 της οδηγας 89/662/ΕΟΚ.
4. Το @ρθρο 7 παρ@γραφος 3 και τα @ρθρα 12 και 16 της οδηγας
77/99/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα
89/227/ΕΟΚ (1), διαγρ@φονται.
5. Στην οδηγα 80/215/ΕΟΚ:
i)

το @ρθρο 5 παρ@γραφοι 2, 3, 4 και 5 και τα @ρθρα 6 και 7
διαγρ@φονται,

ii) στο @ρθρο 7α, οι παραποµπBς στο @ρθρο 7 αντικαθστανται
απ την παραποµπ> στο @ρθρο 9 της οδηγας 89/662/ΕΟΚ.
6. Το @ρθρο 5 παρ@γραφοι 3 και 4 και τα @ρθρα 7, 8 και 12 της
οδηγας 85/397/ΕΟΚ (1), πως τροποποι>θηκε απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (1), διαγρ@φονται.
7. Το @ρθρο 10 παρ@γραφοι 1 και 3 της οδηγας 88/657/ΕΟΚ
διαγρ@φονται.
8. Τα @ρθρα 8 και 9 της οδηγας 89/437/ΕΟΚ (1) διαγρ@φονται.
(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64.
L 382 της 31. 12. 1988, σ. 3.
L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23.
L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24.
L 280 της 3. 10. 1987, σ. 28.
L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85.
L 93 της 6. 4. 1989, σ. 25.
L 226 της 24. 8. 1985, σ. 13.
L 362 της 31. 12. 1985, σ. 8.
L 212 της 22. 7. 1989, σ. 87.
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9. Στο παρ@ρτηµα Β της οδηγας 72/462/ΕΟΚ (1) προστθεται στο
πιστοποιητικ η Bνδειξη:
«Jνοµα και διεAθυνση του πρ.του παραλ>πτη.»
ρθρο 13
1. Στις οδηγες 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ προστθεται το
ακλουθο @ρθρο:
«ρθρο 19
Οι καννες οι προβλεπµενοι απ την οδηγα 89/662/ΕΟΚ (*)
σχετικ@ µε τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο, µε προοπτικ> την υλοποηση της
εσωτερικ>ς αγορ@ς, εφαρµζονται κατ@ κAριο λγο σον
αφορ@ τους ελBγχους στον τπο καταγωγ>ς, τη διοργ@νωση
και τις συνBπειες των ελBγχων που πρBπει να πραγµατοποιε
το κρ@τος µBλος προορισµοA καθ.ς και τα ληπτBα µBτρα
διασφ@λισης.
(*) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.».

2. Στις οδηγες 72/461/ΕΟΚ και 80/215/ΕΟΚ προστθεται το
ακλουθο @ρθρο:
«ρθρο 15
Οι καννες οι προβλεπµενοι απ την οδηγα 89/662/ΕΟΚ (*)
σχετικ@ µε τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο, µε προοπτικ> την υλοποηση της
εσωτερικ>ς αγορ@ς, εφαρµζονται κατ@ κAριο λγο σον
αφορ@ τους ελBγχους στον τπο καταγωγ>ς, τη διοργ@νωση
και τις συνBπειες των ελBγχων που πρBπει να πραγµατοποιε
το κρ@τος µBλος προορισµοA καθ.ς και τα ληπτBα µBτρα
διασφ@λισης.
(*) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.»

3. Στην οδηγα 77/99/ΕΟΚ προστθεται το ακλουθο @ρθρο:
«ρθρο 24
Οι καννες οι προβλεπµενοι απ την οδηγα 89/662/ΕΟΚ (*)
σχετικ@ µε τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο, µε προοπτικ> την υλοποηση της
εσωτερικ>ς αγορ@ς, εφαρµζονται κατ@ κAριο λγο σον
αφορ@ τους ελBγχους στον τπο καταγωγ>ς, τη διοργ@νωση
και τις συνBπειες των ελBγχων που πρBπει να πραγµατοποιε
το κρ@τος µBλος προορισµοA καθ.ς και τα ληπτBα µBτρα
διασφ@λισης.
(*) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.»

4. Στις οδηγες 85/397/ΕΟΚ και 88/657/ΕΟΚ προστθεται το
ακλουθο @ρθρο:
«ρθρο 18
Οι καννες οι προβλεπµενοι απ την οδηγα 89/662/ΕΟΚ (*)
σχετικ@ µε τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο, µε προοπτικ> την υλοποηση της
εσωτερικ>ς αγορ@ς, εφαρµζονται κατ@ κAριο λγο σον
αφορ@ τους ελBγχους στον τπο καταγωγ>ς, τη διοργ@νωση
και τις συνBπειες των ελBγχων που πρBπει να πραγµατοποιε
το κρ@τος µBλος προορισµοA καθ.ς και τα ληπτBα µBτρα
διασφ@λισης.
(*) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.».
(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28.
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5. Στην οδηγα 89/437/ΕΟΚ προστθεται το ακλουθο @ρθρο:
«ρθρο 17
Οι καννες οι προβλεπµενοι απ την οδηγα 89/662/ΕΟΚ (*)
σχετικ@ µε τους κτηνιατρικοAς ελBγχους που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο, µε προοπτικ> την υλοποηση της
εσωτερικ>ς αγορ@ς, εφαρµζονται κατ@ κAριο λγο σον
αφορ@ τους ελBγχους στον τπο καταγωγ>ς, τη διοργ@νωση
και τις συνBπειες των ελBγχων που πρBπει να πραγµατοποιε
το κρ@τος µBλος προορισµοA καθ.ς και τα ληπτBα µBτρα
διασφ@λισης.
(*) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.».

ρθρο 14
ΜBχρι τις 31 ∆εκεµβρου 1992, το εµπριο των αναφεροµBνων στο
παρ@ρτηµα Β προϊντων υπκειται, αναµBνοντας τη θBσπιση
κοινοτικ.ν διατ@ξεων, στους καννες ελBγχου που προβλBπονται
στην παροAσα οδηγα, και ιδως στους καννες που προβλBπονται
στο @ρθρο 5 παρ@γραφος 2.
Τα κρ@τη µBλη ανακοιν.νουν, πριν απ την προβλεπµενη στο
@ρθρο 19 ηµεροµηνα, τους ρους και τις λεπτοµBρειες οι οποες
εφαρµζονται >δη στην εµπορα των προϊντων που αναφBρονται
στο πρ.το εδ@φιο.
Το ΣυµβοAλιο, αποφασζοντας µετ@ απ πρταση της Επιτροπ>ς,
ορζει, πριν απ τις 31 ∆εκεµβρου 1991, το οριστικ καθεστ.ς
που εφαρµζεται στο εµπριο των αναφεροµBνων στο παρ@ρτηµα
Β προϊντων.
ρθρο 15
Στο @ρθρο 9 της οδηγας 64/432/ΕΟΚ (1), παρεµβ@λλεται το
ακλουθο σηµεο:
«2. α) ;νας > περισστεροι αντιπρσωποι της Επιτροπ>ς
µποροAν, κατπιν αιτ>σεως κρ@τους µBλους > µε
πρωτοβουλα της διας της Επιτροπ>ς, να µεταβοAν
αµBσως επιτπου για να εξετ@σουν, σε συνεννηση µε
τις αρµδιες αρχBς, τα ληφθBντα µBτρα και διατυπ.νουν γν.µη για τα µBτρα αυτ@.»
ρθρο 16
1. Τα κρ@τη µBλη υποβ@λουν στην Επιτροπ>, το αργτερο τρεις
µ>νες πριν απ την ηµεροµηνα που προβλBπεται στο @ρθρο 19
παρ@γραφος 1, Bνα πργραµµα που θα προσδιορζει τα εθνικ@
µBτρα που σκοπεAουν να θBσουν σε εφαρµογ> για να επιτAχουν
τους στχους που προβλBπονται στην παροAσα οδηγα, και ιδως
τη συχντητα των ελBγχων.
2. Η Επιτροπ> εξετ@ζει τα προγρ@µµατα που της κοινοποιοAνται απ τα κρ@τη µBλη σAµφωνα µε την παρ@γραφο 1.
3. Κ@θε Bτος και για πρ.τη φορ@ το 1991, η Επιτροπ> απευθAνει
στα κρ@τη µBλη σAσταση σχετικ@ µε Bνα πργραµµα ελBγχων για
το επµενο Bτος, εφσον λ@βει προηγουµBνως τη γν.µη της
Μνιµης Κτηνιατρικ>ς Επιτροπ>ς για τη σAσταση αυτ>. Η εν
λγω σAσταση µπορε να αποτελBσει αντικεµενο µεταγενBστερων
προσαρµογ.ν.
(1) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 1977/64.
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ρθρο 17
1. Στις περιπτ.σεις που γνεται µνεα της διαδικασας του
παρντος @ρθρου, η Μνιµη Κτηνιατρικ> Επιτροπ>, η οποα Bχει
συσταθε µε την απφαση 68/361/ΕΟΚ (1), στο εξ>ς αποκαλοAµενη «επιτροπ>», συγκαλεται αµBσως απ τον πρεδρ της, ετε
µε δικ> του πρωτοβουλα ετε µε ατηση ενς κρ@τους µBλους.
2. Ο αντιπρσωπος της Επιτροπ>ς υποβ@λει στην επιτροπ>
σχBδιο των µBτρων που πρBπει να ληφθοAν. "C1 Η Επιτροπ>
διατυπ.νει τη γν.µη της για το σχBδιο αυ τ εντς προθεσµας
δAο ηµερ.ν. 3 Η γν.µη διατυπ.νεται µε την πλειοψηφα που
προβλBπεται στο @ρθρο 148 παρ@γραφος 2 της συνθ>κης για την
Bκδοση των αποφ@σεων τις οποες το ΣυµβοAλιο καλεται να λ@βει
µετ@ απ πρταση της Επιτροπ>ς. Κατ@ την ψηφοφορα στο
πλασιο της επιτροπ>ς, οι ψ>φοι των αντιπροσ.πων των κρατ.ν
µελ.ν σταθµζονται σAµφωνα µε το εν λγω @ρθρο. Ο πρεδρος
δεν συµµετBχει στη ψηφοφορα.
3. Η Επιτροπ> θεσπζει τα προτεινµενα µBτρα ταν εναι
σAµφωνα µε τη γν.µη της επιτροπ>ς.
4. Jταν τα προτεινµενα µBτρα δεν εναι σAµφωνα µε τη γν.µη
της επιτροπ>ς > ταν δεν Bχει διατυπωθε γν.µη, η Επιτροπ>
υποβ@λει αµBσως στο ΣυµβοAλιο πρταση σχετικ@ µε τα µBτρα
που πρBπει να ληφθοAν.
Το ΣυµβοAλιο αποφασζει µε ειδικ> πλειοψηφα.
Αν το ΣυµβοAλιο δεν λ@βει απφαση εντς 15 ηµερ.ν απ την
ηµεροµηνα κατ@ την οποα του υπεβλ>θη το θBµα, τα προτεινµενα µBτρα θεσπζονται απ την Επιτροπ> εκτς ε@ν το
ΣυµβοAλιο αποφασσει µε απλ> πλειοψηφα κατ@ των εν λγω
µBτρων.
ρθρο 18
1. Σε περπτωση αναφορ@ς στη διαδικασα που ορζεται στο
παρν @ρθρο, η Μνιµη Κτηνιατρικ> Επιτροπ>, η οποα Bχει
συσταθε µε την απφαση 68/361/ΕΟΚ, στο εξ>ς καλοAµενη
«επιτροπ>», συγκαλεται αµBσως απ τον πρεδρ της, ετε µε
δικ> του πρωτοβουλα ετε µε ατηση ενς κρ@τους µBλους.
2. Ο αντιπρσωπος της Επιτροπ>ς υποβ@λλει στην επιτροπ>
σχBδιο των µBτρων που πρBπει να ληφθοAν. Η επιτροπ>
διατυπ.νει τη γν.µη της για το σχBδιο αυτ εντς προθεσµας
που ορζεται απ τον πρεδρο σε συν@ρτηση µε τον επεγοντα
χαρακτ>ρα του θBµατος. Η γν.µη διατυπ.νεται µε την πλειοψηφα που προβλBπεται στο @ρθρο 148 παρ@γραφος 2 της
συνθ>κης για την Bκδοση των αποφ@σεων τις οποες το ΣυµβοAλιο
καλεται να λ@βει µετ@ απ πρταση της Επιτροπ>ς. Κατ@ την
ψηφοφορα, στο πλασιο της επιτροπ>ς, οι ψ>φοι των αντιπροσ.πων των κρατ.ν µελ.ν σταθµζονται σAµφωνα µε το προαναφερµενο @ρθρο. Ο πρεδρος δεν συµµετBχει στην ψηφοφορα.
3. Η Επιτροπ> θεσπζει τα προτεινµενα µBτρα ταν εναι
σAµφωνα µε τη γν.µη της επιτροπ>ς.
4. Jταν τα προτεινµενα µBτρα δεν εναι σAµφωνα µε τη γν.µη
της επιτροπ>ς > ταν δεν Bχει διατυπωθε γν.µη, η Επιτροπ>
υποβ@λλει αµBσως στο ΣυµβοAλιο πρταση σχετικ@ µε τα µBτρα
που πρBπει να ληφθοAν.
Το ΣυµβοAλιο αποφασζει µε ειδικ> πλειοψηφα.
(1) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23.

1989L0662 — EL — 31.07.1991 — 006.001 — 15
!B

Αν το ΣυµβοAλιο δεν λ@βει απφαση εντς τρι.ν µην.ν απ την
ηµεροµηνα κατ@ την οποα του υπεβλ>θη το θBµα, τα προτεινµενα µBτρα θεσπζονται απ την Επιτροπ> και τθενται αµBσως σε
εφαρµογ> εκτς ε@ν το ΣυµβοAλιο αποφασσει µε απλ> πλειοψηφα κατ@ των µBτρων αυτ.ν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Μεταβατικς και τελικς διατξεις
ρθρο 19
1. Το Συµβουλο αποφασζει µε ειδικ> πλειοψηφα, πριν απ τις
31 ∆εκεµβρου 1990, για την πρταση της Επιτροπ>ς σχετικ@ µε
τους κτηνιατρικοAς ελBγχους κατ@ το ενδοκοινοτικ εµπριο
ζ.ντων ζ.ων.
Πριν απ την ηµεροµηνα που αναφBρεται στο πρ.το εδ@φιο, το
ΣυµβοAλιο αποφασζει µε ειδικ> πλειοψηφα, κατπιν προτ@σεως
της Επιτροπ>ς, τους εφαρµοστBους καννες και γενικBς αρχBς
κατ@ τους ελBγχους που πρBπει να πραγµατοποιοAνται στις τρτες
χ.ρες και κατ@ τις εισαγωγBς απ αυτBς τις χ.ρες προϊντων που
καλAπτονται απ την παροAσα οδηγα πριν απ την δια
ηµεροµηνα, καθορζονται οµοως οι σταθµο ελBγχου στα
εξωτερικ@ σAνορα καθ.ς και οι απαιτ>σεις στις οποες πρBπει
να ανταποκρνονται.
2. Το ΣυµβοAλιο θα επανεξετ@σει τις διατ@ξεις της παροAσας
οδηγας πριν απ τις 31 ∆εκεµβρου 1992, β@σει Bκθεσης της
Επιτροπ>ς σχετικ@ µε την αποκτηθεσα περα, η οποα ενδεχοµBνως θα συνοδεAεται απ προτ@σεις για τις οποες το ΣυµβοAλιο θα
αποφασσει µε ειδικ> πλειοψηφα.
ρθρο 20
ΜBχρι τις 31 ∆εκεµβρου 1992 και προκειµBνου να επιτραπε η
προοδευτικ> εφαρµογ> του καθεστ.τος ελBγχου που προβλBπεται
απ την παροAσα οδηγα, τα κρ@τη µBλη κατ@ παρBκκλιση του
@ρθρου 5 παρ@γραφος 1 µποροAν:
— να διατηρ>σουν τον Bλεγχο β@σει εγγρ@φων κατ@ τη δι@ρκεια
της µεταφορ@ς για τα κρBατα και τα προϊντα που παρ@γονται απ αυτ@, προκειµBνου να εξασφαλσουν την τ>ρηση των
ειδικ.ν απαιτ>σεων που προβλBπονται απ τους κοινοτικοAς
καννες για τον αφθ.δη πυρετ και την παν.λη των χορων,
— να πραγµατοποιοAν Bλεγχο β@σει εγγρ@φων κατ@ τη δι@ρκεια
της µεταφορ@ς για τα προϊντα που εισ@γονται σε αυτ@ απ
τρτες χ.ρες.
ρθρο 21
Πριν απ την 1η Οκτωβρου 1992, το ΣυµβοAλιο καθορζει µε
ειδικ> πλειοψηφα, µετ@ απ πρταση της Επιτροπ>ς, το καθεστ.ς που εφαρµζεται µετ@ τη λ>ξη των µεταβατικ.ν διατ@ξεων
που προβλBπονται στο @ρθρο 20.
ρθρο 22
Τα κρ@τη µBλη θBτουν σε ισχA τις νοµοθετικBς, κανονιστικBς και
διοικητικBς διατ@ξεις που εναι απαρατητες για τη συµµρφωσ>
τους προς την παροAσα οδηγα την ηµεροµηνα που θα ορισθε
στην απφαση που θα ληφθε πριν απ τις 31 ∆εκεµβρου 1990,
σAµφωνα µε το @ρθρο 19 παρ@γραφος 1 δεAτερο εδ@φιο, αλλ@ το
αργτερο τις 31 ∆εκεµβρου 1991.
Ωστσο, η Ελληνικ> ∆ηµοκρατα διαθBτει συµπληρωµατικ>
προθεσµα ενς Bτους για να συµµορφωθε στην παροAσα οδηγα.
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ρθρο 23
Η παροAσα οδηγα απευθAνεται στα κρ@τη µBλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κτηνιατρικ νοµοθεσα
— Οδηγα 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλου της 26ης Ιουνου 1964 περ
υγεινοµικ.ν προβληµ@των στον τοµBα των ενδοκοινοτικ.ν συναλλαγ.ν νωπ.ν κρε@των (ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64), πως
τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα 88/657/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L
382 της 31. 12. 1988, σ. 3).
— Οδηγα 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλου της 15ης Φεβρουαρου 1971 περ
υγειονοµικ.ν προβληµ@των στον τοµBα των συναλλαγ.ν νωπ.ν
κρε@των πουλερικ.ν (ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23), πως
τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα 88/657/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L
382 της 31. 12. 1988, σ. 3).
— Οδηγα 72/461/ΕΟΚ του Συµβουλου της 12ης ∆εκεµβρου 1972 περ
προβληµ@των υγειονοµικοA ελBγχου στον τοµBα των ενδοκοινοτικ.ν
συναλλαγ.ν νωπ.ν κρε@των (ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24),
πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα 87/489/ΕΟΚ (ΕΕ
αριθ. L 280 της 3. 10. 1987, σ. 28).
— Οδηγα 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλου της 21 ∆εκεµβρου 1976 περ
υγειονοµικ.ν προβληµ@των στον τοµBα των ενδοκοινοτικ.ν συναλλαγ.ν προϊντων µε β@ση το κρBας (ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ.
85), πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα 89/227/ΕΟΚ (ΕΕ
αριθ. L 93 της 6. 4. 1989, σ. 25).
— Οδηγα 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλου της 22ας Ιανουαρου 1980 περ
προβληµ@των υγειονοµικοA ελBγχου στον τοµBα των ενδοκοινοτικ.ν
συναλλαγ.ν προϊντων µε β@ση το κρBας (ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2.
1980, σ. 4), πως τροποποι>θηκε τελευταα απ την οδηγα
88/660/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 35).
— Οδηγα 85/397/ΕΟΚ του Συµβουλου της 5ης ΑυγοAστου 1985 για τα
υγειονοµικ@ προβλ>µατα και την υγειονοµικ> πολιτικ> κατ@ τις
ενδοκοινοτικBς συναλλαγBς του θερµικ@ επεξεργασµBνου γ@λακτος
(ΕΕ αριθ. L 226 της 24. 8. 1985, σ. 13), πως τροποποι>θηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (ΕΕ αριθ. L 362 της 31. 12.
1985, σ. 8).
— Οδηγα 88/657/ΕΟΚ του Συµβουλου της 14ης ∆εκεµβρου 1988 για
τον καθορισµ των απαιτ>σεων σον αφορ@ την παραγωγ> και τις
συναλλαγBς κιµ@δων, κρε@των σε τεµ@χια µικρτερα των 100
γραµµαρων και παρασκευασµ@των κρBατος (ΕΕ αριθ. L 382 της 31.
12. 1988, σ. 3) (1).
— Οδηγα 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλου της 20>ς Ιουνου 1989 σχετικ@ µε
τα υγειονοµικ@ προβλ>µατα που αφοροAν την παραγωγ> και τη
δι@θεση στην αγορ@ προϊντων αυγ.ν (ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989,
σ. 87) (1).
!M1
— Οδηγα 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλου της 27ης Νοεµβρου 1990 σχετικ@
µε τα υγειονοµικ@ προβλ>µατα και τα προβλ>µατα υγειονοµικοA
ελBγχου που αφοροAν την παραγωγ> και τη δι@θεση στην αγορ@
κρBατος κουνελι.ν και κρBατος εκτρεφοµBνων θηραµ@των (ΕΕ αριθ.
L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41) εκτς απ το κρBας κουνελι.ν και το κρBας
εκτρεφοµBνων θηραµ@των που εισ@γονται απ τρτες χ.ρες.
!M3
— Οδηγα 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλου της 28ης Ιανουαρου 1991 σχετικ@
µε τους ρους υγειονοµικοA ελBγχου που διBπουν τη δι@θεση στην
αγορ@ ζ.ων και προϊντων υδατοκαλλιBργειας (ΕΕ αριθ. L 46 της 19.
2. 1991, σ. 1).
!M4
— Οδηγα 91/494/ΕΟΚ του Συµβουλου της 26ης Ιουνου 1991 για τις
συνθ>κες υγειονοµικοA ελBγχου που διBπουν το ενδοκοινοτικ
εµπριο και τις εισαγωγBς νωποA κρBατος πουλερικ.ν απ τρτες
χ.ρες (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35).
(1 )

Απ την 1η Ιανουαρου 1992.
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!M5

— Οδηγα 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλου της 15ης Ιουλου 1991 περ
καθορισµοA των υγειονοµικ.ν καννων που διBπουν την παραγωγ>
και τη δι@θεση στην αγορ@ ζ.ντων διθAρων µαλακων (ΕΕ αριθ. L 268
της 24. 9. 1991, σ. 1).

!M6
— Οδηγα 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλου της 22ας Ιουλου 1991 περ
καθορισµοA των υγειονοµικ.ν καννων οι οποοι διBπουν την
παραγωγ> και τη δι@θεση στην αγορ@ των αλιευτικ.ν προϊντων
(ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15).
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!B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Προϊ ντα µη υποκεµενα σε κοινοτικ εναρµ νιση αλλ των οποων το
εµπ ριο υπ κειται στους ελγχους που προβλπονται απ την παροσα
οδηγα
Προϊντα ζωϊκ>ς προBλευσης καλυπτµενα απ το παρ@ρτηµα II της
συνθ>κης, και ιδως:
!M1
— κρBας @γριων θηραµ@των,
!B
— ωµ γ@λα και γαλακτοκοµικ@ προϊντα,

!M3

!M6

!M5

!B
— προϊντα µε β@ση κρBας θηραµ@των και κουνελιοA,
— αµα,
— λιωµBνα ζωϊκ@ λπη, ιν.δη απορρµατα και υποπροϊντα απ το
λι.σιµο,
— µBλι,
— σαλιγκ@ρια προοριζµενα για την ανθρ.πινη διατροφ>,
— πδια βατρ@χων προοριζµενα για την ανθρ.πινη διατροφ>.

