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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 1977

περί καθιερώσεως κοινοτικοΰ προγράμματος μέ σκοπό την εξάλειψη της βρουκελλώσεως,
της φυματιώσεως καί της λευκώσεως τών βοοειδών
(77/39 1 /ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 43 καί 100,

τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,
τή γνώμη τής Συνελεύσεως (*) ,
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής ' Επι
τροπής (2),

ότι ή Κοινότητα, επειδή συμβάλλει στή χρηματοδό
τηση της κοινής αύτής δράσεως, πρέπει νά είναι σέ
θέση νά βεβαιώνεται ότι τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό
τά Κράτη Μέλη γιά τήν εφαρμογή της συντελούν στήν
επίτευξη τών στόχων της· ότι πρέπει, πρός τό σκπό
αυτό , νά προβλεφθεί μία διαδικασία πού καθιερώνει
στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών Μελών καί τής
Επιτροπής στά πλαίσια τής Μονίμου Κτηνιατρικής
'Επιτροπής ή όποία εχει συσταθεί μέ τήν άπόφαση

68/ 361 /ΕΟΚ (4),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Εκτιμώντας:
οτι ενα από τά εργα τής Κοινότητος στόν κτηνιατρικό
τομέα είναι ή βελτίωση τής υγειονομικής καταστάσεως
του ζωϊκοϋ κεφαλαίου ώστε νά εξασφαλίζεται κατά τόν
τρόπο αυτό καλύτερη αποδοτικότητα τής κτηνοτρο
φίας, ενώ θά προστατεύεται ό άνθρωπος άπό ορισμένες
άσθένειες πού μεταδίδονται σ' αύτόν

ότι , έξ άλλου, ώς πρός τίς συναλλαγές, ενα πρόγραμμα
τής μορφής αύτής πρέπει νά συμβάλλει στήν έξάλειψη
τών έμποδίων τά όποια υφίστανται στό έμπόριο μεταξύ
τών Κρατών Μελών νωπών κρεάτων ή ζώντων ζώων καί
τά όποια οφείλονται στίς διαφορές ύγειονομικής κατα
στάσεως·

ότι οί πρωτοβουλίες τίς όποιες εχει άναλάβει γιά τό
σκοπό αύτό ή Κοινότητα, πρέπει νά άναφέρονται, σέ
ενα πρώτο στάδιο, σέ όρισμένες ασθένειες τών βοοει
δών γιά τίς όποιες είναι δυνατό νά άναληφθεϊ άμέσως
δράση· ότι τέτοια είναι ή περίπτωση καθ' όσον άφορα
τή θρουκέλλωση , τή φυματίωση καί τή λεύκωση *
ότι τά υπό εξέταση μέτρα, εφ' όσον έχουν γιά στόχο
τήν επίτευξη τών σκοπών πού ορίζονται στό άρθρο 39
παράγραφος 1 υπό α) τής συνθήκης άποτελουν κοινή
δράση κατά τήν έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 729/ 70 του Συμβουλίου
τής 21ης ' Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως τής

κοινής γεωργικής πολιτικής (3)·

Αρθρο 1

Ή παρούσα οδηγία άποσκοπεϊ στή βελτίωση τής
υγειονομικής καταστάσεως του ζωϊκοϋ κεφαλαίου
βοοειδών τής Κοινότητος δι' ένός κοινοτικού προ
γράμματος έπιταχύνσεως ή έντατικοποιήσεως τής έξα
λείψεως τής θρουκελλώσεως καί τής φυματιώσεως καί
τής εξαλείψεως τής λευκώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ιδιαίτερες τεχνικές διατάξεις πού εφαρμόζονται στή
θρουκέλλωση, τή φυματίωση καί τή λεύκωση
Άρθρο 2

1 . Πρός τό σκοπό τής παρούσας όδηγίας, τά Κράτη
μέλη πού τό ζωϊκό τους κεφάλαιο βοοειδών εχει προ
σβληθεί άπό θρουκέλλωση τών βοοειδών, εκπονούν
σχέδιο πού άποβλέπει στήν έπιτάχυνση τής εξαλεί
ψεως τής άσθενείας αύτής από τό έθνικό τους έδαφος,
τηρουμένων τών όρων πού καθορίζονται στίς παρα
γράφους 2 καί 3 .

2 , α) Τό σχέδιο πού άποβλέπει στήν έπιτάχυνση τής
έξαλείψεως τής βρουκελλώσεως τών βοοειδών
πρέπει νά εκπονηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε,

C) EE άριθ. A 6 τής 10.1.1977, σ. 13 .

(2) EE άριθ. A 56 τής 7.3.1977, σ. 28 .
(3) ΕΕ άριθ . N 94 τής 28.4.1970, σ . 13 .

(4) ΕΕ άριθ. N 255 τής 28.10.1968, σ. 23 .

Επίσημη ' Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατα τή λήξη της πραγματοποιήσεώς του, οί
άγέλες νά θεωρούνται ώς «επίσημα άπαλλαγμέ
νες άπό βρουκέλλωση», σύμφωνα μέ τίς κοινοτι
κές διατάξεις, πού έφαρμόζονται επί τοΰ θέματος
καί ιδίως μέ έκεΐνες τής οδηγίας 64/432/ΕΟΚ τοΰ
Συμβουλίου τής 26ης ' Ιουνίου 1964 περί προ
βλημάτων ύγειονομικοΰ ελέγχου στόν τομέα τών
ενδοκοινοτικών συναλλαγών ζώων βοοειδών καί

χοιροειδώνί1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τήν οδηγία 75/379/ΕΟΚ (2).
β) Τό σχέδιο πρέπει νά απαριθμεί τά μέτρα πού
πρόκειται νά ληφθοΰν γιά τήν έπιτάχυνση καί
εντατικοποίηση τής εξαλείψεως τής βρουκελ
λώσεως τών βοοειδών καί νά καθορίζει τά μέτρα
καταπολεμήσεως καί προλήψεως τής άσθενείας
αύτής .
3.

2 . α) Τό σχέδιο πού άποθλέπει στην έπιτάχυνση της
εξαλείψεως της φυματιώσεως των βοοειδών πρέ
πει νά επινοηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, μέ τό
πέρας της πραγματοποιήσεως του, οί άγέλες νά
θεωρούνται ώς «επίσημα άπαλλαγμένες άπό τή
φυματίωση » σύμφωνα μέ τίς κοινοτικές διατά
ξεις, πού έφαρμόζονται επί τοϋ θέματος καί ιδίως
εκείνες της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ .
6) Τό σχέδιο πρέπει νά απαριθμεί τά μέτρα πού
πρόκειται νά ληφθούν γιά τήν έπιτάχυνση , εντα
τικοποίηση ή αποπεράτωση της εξαλείψεως της
φυματιώσεως των βοοειδών καί νά ορίζει έπα
κριθώς τά μέτρα καταπολεμήσεως καί προλή
ψεως της ασθενείας αυτής .
3.

Τά Κράτη Μέλη γνωστοποιούν στήν ' Επιτροπή :

α) τό ποσοστό καί τό συνολικό άριθμό τών άγελών πού
ύπόκεινται σέ μέτρα έλέγχου καί τών άγελών πού
θεωροΰνται ώς προσβεβλημένες άπό τή βρουκέλ
λωση τών βοοειδών

β) τό συνολικό άριθμό ζώων :
— πού ύπόκεινται στά μέτρα έλέγχου,
— πού είναι ύποπτα μολύνσεως ή θεωροΰνται ότι
έχουν προσβληθεί,
— πού έχουν προσβληθεί,
— πού έχουν σφαγεΐ·

γ) τή διάρκεια, πού προβλέπεται άπό τό άρχικό πρό
γραμμα έξαλείψεως καθώς καί εκείνη τοΰ σχεδίου
επιταχύνσεως·

δ) τή μέθοδο πού εφαρμόζεται γιά τόν ελεγχο τής άπο
τελεσματικής εξελίξεως τοΰ σχεδίου επιταχύνσεως·
ε) τό ποσό τοΰ έθνικοΰ προϋπολογισμοΰ πού προορί
ζεται γιά τήν έξάλειψη τής θρουκελλώσεως τών
βοοειδών καί τήν κατανομή τοΰ ποσοΰ αύτοΰ .

Τά στοιχεία ύπό α), θ) καί ε) γνωστοποιοΰνται γιά τά
τρία ετη πού προηγοΰνται τής έφαρμογής τών μέτρων
επιταχύνσεως καί στή συνέχεια έτησίως .
4. Τά Κράτη Μέλη , πού τό ζωϊκό τους κεφάλαιο
βοοειδών είναι άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως τών
βοοειδών, άνακοινώνουν στήν ' Επιτροπή τό σύνολο
τών μέτρων πού έχουν ληφθεί γιά τήν άποτροπή επα
νεμφανίσεως τής άσθενείας αύτής .
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Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν ' Επιτροπή :

α) τό ποσοστό καί τό συνολικό αριθμό τών αγελών πού
ύπόκεινται σέ μέτρα ελέγχου καί τών άγελών πού
θεωρούνται ώς προσβεβλημένες άπό τή φυματίωση
τών βοοειδών

θ) τό συνολικό άριθμό ζώων :

— πού ύπόκεινται στά μέτρα ελέγχου,

— πού είναι ύποπτα μολύνσεως ή θεωρούνται ότι
έχουν προσβληθεί,
— πού έχουν σφαγεΐ*

γ) τή διάρκεια πού προβλέπεται άπό τό άρχικό πρό
γραμμα εξαλείψεως καθώς καί εκείνη τοΰ σχεδίου
επιταχύνσεως·
δ) τή μέθοδο πού εφαρμόζεται γιά τόν ελεγχο της άπο
τελεσματικής εξελίξεως τοΰ σχεδίου επιταχύνσεωςε) τό ποσό τοΰ εθνικού προϋπολογισμού πού προορί
ζεται γιά τήν εξάλειψη της φυματιώσεως τών βοοει

δών καί τήν κατανομή τοΰ ποσοΰ αύτοΰ .
Τά στοιχεία ύπό α), β) καί ε) γνωστοποιοΰνται γιά τά
τρία ετη πού προηγοΰνται της έφαρμογής τών μέτρων
επιταχύνσεως καί στή συνέχεια ετησίως.
4. Τά Κράτη Μέλη πού τό ζωϊκό τους κεφάλαιο βοοει
δών είναι άπαλλαγμένο άπό τή φυματίωση τών βοοει
δών, άνακοινώνουν στήν ' Επιτροπή τό σύνολο τών μέ
τρων πού έχουν ληφθεί γιά τήν αποτροπή έπανεμφανί
σεως της άσθενείας αύτής .

Άρθρο 4
Άρθρο 3

Προς τό σκοπό τής παρούσας οδηγίας , τά Κράτη Μέλη

1 . Πρός τό σκοπό τής παρούσας οδηγίας, τά Κράτη
μέλη πού τό ζωϊκό τους κεφάλαιο βοοειδών εχει προ

σβληθεί άπό φυματίωση τών βοοειδών εκπονούν σχέδιο

τά όποϊα έχουν διαπιστώσει τήν παρουσία ένζωοτικής
λευκώσεως τών βοοειδών στό εδαφός τους, έκπονοΰν
σχέδιο έξαλείψεως τής άσθενείας αύτής .

πού άποβλέπει στήν έπιτάχυνση τής έξαλείψεως τής
άσθενείας αύτής άπό τό εθνικό τους έδαφος, τηρουμέ
νων τών όρων πού καθορίζονται στίς παραγράφους 2

Τό σχέδιο αύτό πρέπει νά ορίζει έπακριβώς τά μέτρα
καταπολεμήσεως τής άσθενείας αύτής .

καί 3 .

O ΕΕ άριθ . 121 τής 29.7.1964, σ . 1977/64.

(2) ΕΕ άριθ . N 172 τής 3.7.1975, σ . 17 .

Ή δοκιμή ή ή μέθοδος πού χρησιμοποιούνται γιά νά
διαπιστωθεί ότι μία άγέλη είναι άπαλλαγμένη λευκώ
σεως είναι αύτή πού καθορίζεται άπό τήν άπόφαση
73/30/ΕΟΚ τής ' Επιτροπής τής 23ης ' Ιανουαρίου 1973 ,
πού επιτρέπει στήν ' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής
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Γερμανίας νά εφαρμόζει ιδιαίτερες υγειονομικές εγ
γυήσεις σχετικά μέ τήν καταπολέμηση της λευκώσεως
σέ περίπτωση εισαγωγής στό εδαφός της βοοειδών
εκτροφής ή αποδόσεων O , όπως τροποποιήθηκε τελευ

ταία άπό τήν απόφαση 75/64/ΕΟΚ (2), ή κάθε άλλη
άνγνωρισμένη δοκιμή ή μέθοδος σύμφωνα μέ τή διαδι
κασία πού αναφέρεται στό άρθρο 11 .

Κατόπιν αιτήσεως της ' Επιτροπής , τά Κράτη Μέλη πα
ρέχουν σ' αυτήν κάθε πληροφορία σχετική μέ τήν
εκτέλεση του σχεδίου .

Άρθρο 8

1 . Οί αιτήσεις γιά πληρωμή άφορουν τίς σφαγές ζώων
πού πραγματοποιούνται άπό τά Κράτη Μέλη κατά τή
διάρκεια του ήμερολογιακού έτους καί ύποβάλλονται
στήν ' Επιτροπή πρίν άπό τήν 1η ' Ιουλίου του επομένου
έτους .

2 . Ή χορήγηση τής ένισχύσεως του Ταμείου άποφα
σίζεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Κοινές καί οικονομικές διατάξεις

3 . Οί λεπτομέρειες έφαρμογής του παρόντος άρθρου
άποφασίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού άναφέ
ρεται στό άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
729/70.

"Αρθρο 5

"Αρθρο 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τό πρόγραμμα τό όποιο προβλέπεται στό κεφάλαιο 1 ,
κατά τό μέτρο πού άποσκοπεΐ στήν επίτευξη των στό
χων πού ορίζονται στό άρθρο 39 παράγραφος 1 ύπό α)
τής συνθήκης, άποτελεΐ μία κοινή δράση κατά τήν
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ . 729/70 .
"Αρθρο 6

1 . Τά Κράτη Μέλη ανακοινώνουν στήν ' Επιτροπή τά
σχέδια πού προβλέπονται στά άρθρα 2 καί 3 , καθώς καί
τά στοιχεία πού προβλέπονται στό άρθρο 2 παράγρα
φος 3 ύπό γ) καί δ) καί στό άρθρο 3 παράγραφος 3 ύπό
γ) καί δ), πρό τής θέσεώς τους σέ ισχύ , τό αργότερο
εντός τριών μηνών άπό τής έφαρμογής τής παρούσας
οδηγίας καί στή συνέχεια ετησίως . "Οσον άφορα τά
σχέδια πού προβλέπονται στό άρθρο 4, αύτά άνακοινώ

νονται ετησίως άπό τά Κράτη Μέλη στήν ' Επιτροπή ,
καθώς καί πρό τής έφαρμογής τους, ώς πρός τά Κράτη

1 . H διάρκεια εκτελέσεως του κοινού προγράμματος
είναι τριετής.

Μέλη τά όποια δέν έχουν άκόμη προβεί στή σύνταξή

2 . Ή προβλεπομένη συνδρομή τού Εύρωπαϊκού Τα
μείου Γεωργικού Προσανατολισμού καί ' Εγγυήσεων,
πού άποκαλεΐται στό εξής «Ταμείο», ύπολογίζεται σέ
130 εκατομμύρια λογιστικές μονάδες γιά τά τρία ετη .

2 . Ή ' Επιτροπή έξετάζει τά σχέδια πού άνακοινώνο
νται , σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 μέ σκοπό νά καθο
ρίσει άν, σέ συνάρτηση μέ τή συμφωνία τους μέ τήν
παρούσα οδηγία καί λαμβανομένων υπόψη τών στόχων
αύτής συντρέχουν οί προϋποθέσεις τής οικονομικής
συμμετοχής τής Κοινότητος . ' Εντός δύο μηνών άπό
τής παραλαβής τών σχεδίων, ή ' Επιτροπή ύποβάλλει
σχέδιο άποφάσεως στή Μόνιμη Κτηνιατρική ' Επι
τροπή . Ή ' Επιτροπή εκφέρει τή γνώμη της σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού καθορίζεται στό άρθρο 11 , εντός
προθεσμίας όριζομένης ύπό του προέδρου της . Ή
' Επιτροπή του Ταμείου παρέχει τή γνώμη της έπί τών
οικονομικών θεμάτων .

"Αρθρο 7

1 . Οί δαπάνες τών Κρατών Μελών, όσον άφορα τά
μέτρα πού λαμβάνονται δυνάμει τών άρθρων 2, 3 καί 4,
τυγχάνουν ένισχύσεως άπό τό τμήμα προσανατολισμού
τού Ταμείου μέσα στά όρια πού καθορίζονται στό άρ
θρο 6 .
2 . Τό τμήμα προσανατολισμού του Ταμείου κατα
βάλλει στά Κράτη Μέλη 60 λογιστικές μονάδες άνά
άγελάδα καί 30 λογιστικές μονάδες άνά βοοειδές, άλλο
εκτός τών άγελάδων, πού έχουν σφαγει στά πλαίσια
τών προγραμμάτων πού αναφέρονται στό κεφάλαιο 1 .

3 . Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπε
ται στό άρθρο 13 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 729/70 .
4 . Τά μέτρα πού λαμβάνουν τά Κράτη Μέλη δύνανται
νά τύχουν τής οικονομικής συμμετοχής τής Κοινότη
τος μόνον άν οί διατάξεις πού τά άφορουν άποτελοΰν
άντικείμενο εύνοϊκής άποφάσεως σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 9 .

O ΕΕ άριθ . N 77 τής 26.3.1973, σ . 40.
(2) ΕΕ άριθ. N 21 τής 28.1.1975, σ. 20.

τους .

Αρθρο 10

H ' Επιτροπή προβαίνει σέ τακτικούς έπιτοπίους ελέγ
χους γιά νά βεβαιώνεται άπό κτηνιατρικής άπόψεως,
γιά τήν εφαρμογή τών σχεδίων .
Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά απαραίτητα μέτρα γιά νά

διευκολύνουν τούς ελέγχους αύτούς καί ιδίως γιά νά
εγγυηθούν ότι οί πραγματογνώμονες διαθέτουν, μετά
άπό αί'τησή τους, όλες τίς άναγκαΐες πληροφορίες καί
έγγραφα γιά νά κρίνουν ώς πρός τήν πραγματοποίησή
τών σχεδίων.

Οί γενικές διατάξεις έφαρμογής τού παρόντος άρθρου,
ιδίως καθ ' όσον άφορα τή συχνότητα καί τίς λεπτομέ
ρειες έκτελέσεως τών ελέγχων πού άναφέρονται στό
πρώτο έδάφιο καί οί διατάξεις έφαρμογής καθ' όσον
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αφορά τό διορισμό των πραγματογνωμόνων κτηνιά
τρων καθώς καί ή διαδικασία τήν όποία αυτοί πρέπει νά
τηρούν γιά τήν σύνταξη της έκθέσεώς τους, καθορίζο
νται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 11 .
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αυτά άμέσως σέ έφαρμογή , έκτός της περιπτώσεως
κατά τήν όποία τό Συμβούλιο εχει αποφανθεί με απλή
πλειοψηφία κατά των έν λόγω μέτρων .
"Αρθρο 12

Αρθρο 11

1 . Στήν περίπτωση κατά τήν όποία γίνεται αναφορά
στή διαδικασία πού καθορίζεται στό παρόν άρθρο , ή
Μόνιμη Κτηνιατρική ' Επιτροπή , άποκαλουμένη στό
έξης «επιτροπή», συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο της,
εϊτε μετά άπό ιδική του πρωτοβουλία εϊτε μετά άπό
αίτηση Κράτους Μέλους .

2 . Στήν έπιτροπή οί ψήφοι των Κρατών Μελών σταθ
μίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής
συνθήκης . Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει .
3 . Ό άντιπρόσωπος τής ' Επιτροπής ύποβάλλει σχέ
διο γιά τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Ή έπιτροπή
εκφέρει τή γνώμη της επί τών μέτρων αύτών εντός
προθεσμίας τήν όποία ό πρόεδρος δύναται νά καθορίζει
σέ συνάρτηση μέ τόν έπείγοντα χαρακτήρα τών πρός
έξέταση υποβαλλομένων θεμάτων. ' Αποφαίνεται μέ
πλειοψηφία σαράντα καί μιας ψήφων .
4 . Ή ' Επιτροπή άποφασίζει τά μέτρα καί θέτει αυτά
άμέσως σέ έφαρμογή , έφ' όσον είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής επιτροπής . "Αν δέν είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής επιτροπής ή , έλλείψει γνώμης , ή ' Επι
τροπή ύποβάλλει άμέσως στό Συμβούλιο πρόταση σχε
τική μέ τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Τό Συμβούλιο
άποφασίζει τά μέτρα μέ ειδική πλειοψηφία .
"Αν , κατά τήν εκπνοή προθεσμίας τριών μηνών, ύπο
λογιζομένης άπό τήν ημερομηνία κατά τήν όποία εχει
συγκληθεί, τό Συμβούλιο δέν εχει αποφασίσει μέτρα, ή
Έπιτροπή άποφασίζει τά προτεινόμενα μέτρα καί θέτει

Το άρθρο 11 εφαρμόζεται μέχρι τήν 21η ' Ιουνίου 1981 .
"Αρθρο 13

Τό Συμβούλιο , μετά άπό πρόταση της ' Επιτροπής, θε
σπίζει , πρίν άπό τήν 1η Αυγούστου 1977, τίς διατάξεις
πού αφορούν τά κριτήρια πού πρέπει νά πληρούν τά
εθνικά σχέδια εξαλείψεως πού άναφέρονται στά άρ
θρα 2, 3 καί 4 γιά νά δύνανται νά επωφεληθούν οικονο
μικής συμβολής τής Κοινότητος .
"Αρθρο 14

Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς άπαραίτητες νομο
θετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά τή
συμμόρφωσή τους πρός τήν παρούσα όδηγία, κατά τήν
ήμερομηνία πού προβλέπεται γιά τήν έφαρμογή τών
διατάξεων πού άναφέρονται στό άρθρο 13 .
"Αρθρο 15

H παρούσα όδηγία απευθύνεται στά Κράτη Μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Μαΐου 1977.
Γιά τό Συμβούλιο
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