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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 22ας ' Ιανουαρίου 1980

περί προβλημάτων υγειονομικοί) έλεγχου στόν τομέα τών ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων μέ
βάση τό κρέας
(80/21 5/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 43 καί 100,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως (*),
Εκτιμώντας :

δτι ή όδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 21ης Δε
κεμβρίου 1976 περί προβλημάτων υγειονομικού έλέγ
χου στόν τομέα τών ένδοκοινοτικών συναλλαγών

προϊόντων μέ βάση τό κρέας (2), έφαρμόζεται άπό τήν
1η 'Ιουλίου 1979·

ότι ή έφαρμογή τής άνωτέρω όδηγίας δέν θά έχει τά
άναμενόμενα αποτελέσματα, γιά όσο διάστημα οί έν
δοκοινοτικές συναλλαγές θά παρεμποδίζονται άπό τίς
ύπάρχουσες στά Κράτη Μέλη διαφορές, στό θέμα τών
προδιαγραφών του ύγειονομικοΰ έλέγχου στόν τομέα
τών προϊόντων μέ βάση τό κρέας· δτι πρέπει, ιδίως γιά
νά εξαλειφθούν αύτές οί διαφορές, νά καθορισθούν
στόν τομέα αύτόν κοινές διατάξεις·
δτι , γιά νά αποφευχθεί ή μετάδοση έπιζωοτιών μέσω
τών προϊόντων μέ βάση τό κρέας, πρέπει νά όρισθεϊ
δτι, τά κρέατα άπό τά όποϊα παρασκευάζονται όρι
σμένα άπ' αύτά τά προϊόντα πρέπει v' άνταποκρίνονται
στίς διατάξεις του υγειονομικού έλέγχου πού έφαρμό
ζεται στά νωπά κρέατα-

δτι πρέπει νά μεριμνάται, ώστε τά προϊόντα μέ βάση τό
κρέας, τά όποια δέν άνταποκρίνονται στήν κοινοτική
ρύθμιση , νά μή φέρουν τή σήμανση τής καταλληλότη
τος, πού προβλέπεται άπό τή ρύθμιση αυτή·
δτι, έφ' δσον τά προϊόντα μέ βάση τό κρέας έχουν υπο
στεί επεξεργασία ικανή νά καταστρέφει δλα τά μικρό

βια τής άσθένειας πού μεταδίδεται στά ζώα, πρέπει νά
άναφέρεται ή έπεξεργασία αυτή στό πιστοποιητικό κα

ότι εφ' όσον δέν άντιτίθενται λόγοι ύγειονομικοΰ έλεγ
χου καί έφ' δσον ό άποστολέας ή ό έντολοδόχος του τό
ζητήσει, πρέπει νά του έπιτραπεϊ ή έπανεξαγωγή τών
προϊόντων αύτών μέ βάση τό κρέας·

δτι γιά νά είναι οι ένδιαφερόμενοι σέ θέση νά έκτιμή
σουν τούς λόγους μιας άπαγορεύσεως ή ένός περιορι
σμού, πρέπει νά γνωστοποιούνται στόν άποστολέα ή
στόν έντολοδόχο του καί, σέ όρισμένες περιπτώσεις,
στίς άρμόδιες άρχές τής χώρας άποστολής, οί λόγοι
αύτοί -

δτι, σέ περίπτωση διαφωνίας γιά τό βάσιμο μιας άπα
γορεύσεως ή ένός περιορισμού μεταξύ του άποστολέα
καί τών άρχών τής χώρας προορισμού, πρέπει ό άπο
στολέας νά έχει τή δυνατότητα νά ζητήσει τή γνώμη
πραγματογνώμονος κτηνιάτρου·
δτι τά Κράτη Μέλη πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα νά
άπαγορεύουν τήν εισαγωγή , στό έδαφος τους, όρισμέ
νων προϊόντων μέ βάση τό κρέας, πού προέρχονται άπό
ένα Κράτος Μέλος, στό όποιο έχει έμφανισθει έπιζωο
τία· δτι, άνάλογα μέ τή φύση καί τό χαρακτήρα τής
έπιζωοτίας αυτής, ή έν λόγω άπαγόρευση , εϊτε πρέπει
νά περιορίζεται στά προϊόντα μέ βάση τό κρέας πού
προέρχονται άπό ένα τμήμα του έδάφους τής χώρας
άποστολής, είτε δύναται νά έπεκτείνεται στό σύνολο
τοδ έδάφους του* δτι σέ περίπτωση έμφανίσεως στό
έδαφος Κράτους Μέλους μεταδοτικής άσθένειας, είναι
άπαραίτητη ή άμεση λήψη τών καταλλήλων μέτρων
γιά τήν καταπολέμησή της* δτι οί κίνδυνοι πού προκα
λούνται άπό τίς άσθένειες αυτές καί τά μέτρα πού είναι
άπαραίτητα γιά τήν άντιμετώπισή τους, πρέπει νά έκτι
μοΰνται κατά τόν ίδιο τρόπο σέ δλη τήν Κοινότητα·
δτι γιά νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή τών άναφερομένων
διατάξεων, πρέπει νά προβλεφθεί διαδικασία πού νά
καθιερώνει τή στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών
Μελών καί τής ' Επιτροπής, στά πλαίσια τής Μόνιμης
Κτηνιατρικής ' Επιτροπής, πού έχει συσταθεί μέ τήν
άπόφαση τοϋ Συμβουλίου τής 15ης ' Οκτωβρίου

1968 (3),

ταλληλότητος, πού συνοδεύει τά έν λόγω προϊόντα-

δτι τά Κράτη Μέλη πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα νά
μήν έπιτρέπουν στό εδαφός τους τή διάθεση σέ κυκλο
φορία τών προϊόντων μέ βάση τό κρέας, στά όποια
έχουν διαπιστωθεί μικρόβια μεταδοτικής άσθένειας ή
πού δέν άνταποκρίνονται στίς κοινοτικές διατάξεις ώς
πρός τόν υγειονομικό έλεγχο -

() ΕΕ άριθ. A 114 τής 11.11.1971 , σ. 40.
(2) ΕΕ άριθ. N 26 τής 31.1.1977, σ. 85.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΠΑ :

Άρθρο 1

H παρούσα οδηγία καθορίζει τίς προδιαγραφές τού
υγειονομικού έλέγχου σχετικά μέ τίς ένδοκοινοτικές
συναλλαγές προϊόντων μέ βάση τό κρέας.
(3> ΕΕ άριθ. N 255 τής 28.10.1968, σ. 23.
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*Άρθρο 2

Γιά τους σκοπούς τής οδηγίας αυτής, έφαρμόζονται,
έφ' δσον παρίσταται άνάγκη , οί διατάξεις του άρθρου 2
τής όδηγίας 72/461 /ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 12ης Δε
κεμβρίου 1972 περί προβλημάτων ύγειονομικοΟ έλέγ
χου στόν τομέα τών ένδοκοινοτικών συναλλαγών νω

θ) έφ' δσον τά νωπά κρέατα έχουν ληφθεί άπό ζώα τά
όποΐα δέν προέρχονται άπό μολυσμένη έκμετάλ
λευση ή όποία ύπόκειται στά άπαγορευτικά μέτρα
κατ' έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 παρά
γραφος 2 ύπό β) τής όδηγίας 64/432/ΕΟΚ:

i ) έπεξεργασία μέ θερμότητα διαφορετική άπό
εκείνη πού προβλέπεται ύπό α), άλλά ή όποία
έφθασε τή θερμοκρασία στή μάζα τουλάχιστον

πών κρεάτωνί1), δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό
τήν όδηγία 78/ 54/ ΕΟΚ (2\ καί τοϋ όρθρου 2 τής όδη

στούς 70 βαθμούς Κελσίου, ή

γίας 77/99/ΕΟΚ .

ii ) έπεξεργασία πού συνίσταται σέ μία φυσική ζύ
μωση καί ώρίμανση τουλάχιστον έννέα μηνών,
γιά τά άποστεωμένα ζαμπόν βάρους τουλάχι
στον ίσου μέ 5,5 χιλιόγραμμα καί τά όποΐα πα
ρουσιάζουν τά άκόλουθα χαρακτηριστικά:

Τά προϊόντα πού έχουν υποβληθεί σέ φυσική ζύμωση
καί σέ ώρίμανση μακράς διαρκείας, θεωρούνται ώς νά
είχαν ύποστεί πλήρη έπεξεργασία μέχρις δτου τό Συμ
βούλιο, ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως τής ' Επιτροπής,
άποδεχθεϊ τίς παραμέτρους πού άναφέρονται στό
παράρτημα A κεφάλαιο V σημείο 27 ύπό β) τής όδηγίας

— α « ϊσο ή κατώτερο τοϋ 0,93.

77/99/ΕΟΚ .

— ρΗ ίσο ή κατώτερο τοϋ 6.
Αρθρο 3

Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε τά προϊόντα μέ
βάση τό κρέας πού προορίζονται στίς ένδοκοινοτικές
συναλλαγές καί παρασκευάζονται άπό ή μέ:
— νωπά κρέατα πού καθορίζονται στό άρθρο 1 τής
όδηγίας 64/433/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 26ης
'Ιουνίου 1964 περί τών ύγειονομικών προβλημάτων
στόν τομέα τών ένδοκοινοτικών συναλλαγών νω

πών κρεάτων (3), δπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τήν όδηγία 75/379/ΕΟΚ(4) καί πού άνταποκρί
νονται στίς άπαιτήσεις τοϋ ύγειονομικοϋ κτηνια
τρικού έλέγχου πού όρίζονται στά άρθρα 3 καί 4 καί
στήν όδηγία 72/461 /ΕΟΚ,

— νωπά κρέατα πού καθορίζονται στό άρθρο 2 ύπό α)
τής όδηγίας 72/462/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 12ης
Δεκεμβρίου 1972, περί υγειονομικών προβλημάτων
καί προβλημάτων ύγειονομικοϋ έλέγχου κατά τήν
είσαγωγή ζώων τοϋ βοείου καί χοιρείου είδους καί
νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (5),
δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν όδηγία

77/98/ΕΟΚ(6), καί πού άνταποκρίνονται στίς άπαι

τήσεις τοϋ ύγειονομικοϋ έλέγχου καί όρίζονται
στήν όδηγία 72/462/ΕΟΚ .
Άρθρο 4

1 . Κατά παρέκκλιση τοϋ άρθρου 3 πρώτη περίπτωση
καί μέ τήν έπιφύλαξη τής έφαρμογής τής παραγράφου
2, δύνανται νά προορίζονται γιά ένδοκοινοτικές συ
ναλλαγές τά προϊόντα μέ βάση τό κρέας, πού παρα
σκευάσθηκαν έξ όλοκλήρου ή έν μέρει άπό ή μέ τά
νωπά κρέατα πού όρίζονται στό άρθρο 1 τής όδηγίας
64/433/ΕΟΚ καί πού άνταποκρίνονται στίς άπαιτήσεις
πού όρίζονται στό άρθρο 5 τής όδηγίας 72/461 /ΕΟΚ
καί τά όποΐα έχουν ύποστεί τίς άκόλουθες έπεξερ
γασίες:
α) έπεξεργασία μέ τή θερμότητα μέσα σέ δοχεία κλει
σμένα έρμητικά, τών όποιων ή άξία Fc είναι ίση ή
άνώτερη τοϋ 3,00·
0)
(-)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άρνθ . N 302 τής 31.12.1972, σ. 24.
άριθ. N 16 τής 20.1.1978, σ. 22.

άριθ. 121 τής 29.7.1964, σ. 2012/64.
άριθ. N 172 τής 3.7.1975, σ . 17.
άριθ . N 302 τής 31.12.1972, σ 28 .
άρνθ. N 26 τής 31.1.1977, σ. 81 .

2.

Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε:

α) τά νωπά κρέατα πού άναφέρονται στην παράγραφο 1
νά :

i ) μεταφέρονται καί έναποθηκεύονται ξεχωριστά ή
σέ διαφορετικές στιγμές άπό τά νωπά κρέατα
πού άναφέρονται στό άρθρο 3 ,

ii ) χρησιμοποιούνται κατά τρόπο, ώστε νά άποφεύ
γεται ή είσαγωγή τους στά προϊόντα μέ βάση τό
κρέας πού προορίζονται στίς ένδοκοινοτικές
συναλλαγές, έκτός τών άναφερομένων στήν
παράγραφο 1·

β) τό πιστοποιητικό καταλληλότητος πού προβλέπε
ται στό παράρτημα A κεφάλαιο VIII τής όδηγίας
77/99/FOK νά περιλαμβάνει, μέ τήν έπιφύλαξη τής

σημειώσεως (3) τοϋ έν λόγω πιστοποιητικού, τήν
ένδειξη «έπεξεργασμένο σύμφωνα μέ τό άρθρο 4
παράγραφος 1 τής όδηγίας 80/21 5/ΕΟΚ», κάτω άπό
τόν τίτλο «είδος τοϋ προϊόντος».
Αρθρο 5

1 . Τά Κράτη Μέλη μεριμνοϋν, ώστε τά προϊοντα μέ
βάση τό κρέας πού δέν άνταποκρίνονται στίς διατάξεις
πού προβλέπονται στά άρθρα 3 καί 4, νά μή φέρουν τή
σφραγίδα καταλληλότητος πού προβλέπεται στό κε
φάλαιο VII τοϋ παραρτήματος A τής όδηγίας
77/99/ΕΟΚ.

2 . Ή χώρα προορισμού δύναται νά άπαγορεύει στό
έδαφος της τή θέση σέ κυκλοφορία προϊόντων μέ βάση
τό κρέας, άν έχει διαπιστωθεί δτι δέν έχουν τηρηθεί οί
διατάξεις πού προβλέπονται στά άρθρα 3 καί 4 .
3 . Στήν περίπτωση αυτή , ή χώρα προορισμού πρέπει
νά επιτρέπει, μετά άπό αίτηση τοϋ άποστολέως ή τοϋ
έντολοδόχου του, τήν έπανεξαγωγή δλων τών παρτίδων
προϊόντων μέ βάση τό κρέας, έφ' δσον δέν άντιτίθενται
σέ αύτό λόγοι ύγειονομικοϋ έλέγχου.
4. Ή άρμόδια άρχή τοϋ κράτους προορισμοϋ μπορεί
νά διατάζει τήν καταστροφή αύτής τής παρτίδας μέ
έπιβάρυνση τοϋ άποστολέως, τοϋ παραλήπτου ή τοϋ
έντολοδόχου αυτών, χωρίς νά άποζημιώνονται άπό τό
κράτος, έφ' δσον έχει άπαγορευθεϊ ή θέση σέ κυκλο
φορία κατ' έφαρμογή τής παραγράφου 2 καί ή χώρα
άποστολής ή , ένδεχομένως, ή χώρα διαμετακομίσεως
δέν έπιτρέπουν τήν έπανεξαγωγή .

5 . Οί άποφάσεις τής άρμόδιας άρχή ς πού λαμβάνο
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νταν δυνάμει τών παραγράφων 2, 3 καί 4 πρέπει νά κοι
νοποιούνται στόν άποστολέα ή στόν εντολοδόχο του
καί νά αναφέρουν τά αίτια. "Οταν ό άποστολέας ή ό
εντολοδόχος του τό ζητήσει, οί αιτιολογημένες αυτές
άποφάσεις πρέπει άμέσως νά του άνακοινώνονται έγ
γράφως, αναφέροντας τά ένδικα μέσα πού προβλέπο
νται άπό τήν ισχύουσα νομοθεσία, καθώς καί τούς τύ
πους καί τίς προθεσμίες, στίς όποιες άσκοϋνται . Οί
άποφάσεις αυτές πρέπει έπίσης νά άνακοινώνονται
στήν κεντρική άρμόδια άρχή τής χώρας άποστολής .

Αρθρο 6

1 . Μέ τήν παρούσα όδηγία δέν θίγονται τά ένδικα
μέσα, τά όποια προβλέπονται στή νομοθεσία πού
ισχύει στά Κράτη Μέλη έναντίον τών άποφάσεων τών
άρμοδίων άρχών πού προβλέπονται άπό τήν παρούσα
όδηγία .

2. Κάθε Κράτος Μέλος παρέχει στούς άποστολεΐς,
τών όποιων τά προϊόντα μέ βάση τό κρέας δέν δύνανται
νά τεθούν σέ κυκλοφορία σύμφωνα μέ τά άρθρα 3 καί 4,
τό δικαίωμα νά λαμβάνουν γνώμη πραγματογνώμονος
κτηνιάτρου .

Κάθε Κράτος Μέλος ένεργεϊ έτσι ώστε οί πραγματο
γνώμονες κτηνίατροι νά έχουν τή δυνατότητα νά καθο
ρίζουν άν πληρούνται οί όροι πού προβλέπονται στά
άρθρα 3 καί 4, πρίν λάβουν οί άρμόδιες άρχές άλλα
μέτρα, δπως ή καταστροφή τώ^προϊόντων μέ βάση τό
κρέας .

Ό πραγματογνώμων κτηνίατρος πρέπει νά εχει τήν
ιθαγένεια ένός άπό τά Κράτη Μέλη έκτός τής χώρας
άποστολής ή τής χώρας προορισμού .

ντων που παρασκευάζονται άπό κρέατα ζώων πού εί
ναι εύαίσθητα σ' αύτές τίς άσθένειες.
2 . Κάθε Κράτος Μέλος πρέπει νά άνακοινώνει άμέ
σως στά άλλα Κράτη Μέλη καί στήν Επιτροπή τήν
εμφάνιση , στό έδαφος του, κάθε άσθένειας πού άναφέ
ρεται στήν παράγραφο 1 καί τά μέτρα πού έλαβε γιά
τήν καταπολέμησή της. Πρέπει έπίσης νά τούς άνακοι
νώνει τήν εξάλειψη τής άσθένειας.
3 . Τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό τά Κράτη Μέλη
βάσει τής παραγράφου 1 , καθώς καί ή κατάργησή τους,
πρέπει νά άνακοινώνονται άμέσως στά άλλα Κράτη
Μέλη καί στήν ' Επιτροπή , άναφέροντας τά αίτια .

Είναι δυνατό νά άποφασισθει , σύμφωνα μέ τή διαδικα
σία πού προβλέπεται στό άρθρο 8, δτι τά μέτρα αύτά
πρέπει νά τροποποιηθούν, ίδίως προκειμένου νά
εξασφαλισθεί ό συντονισμός αυτών μέ τά λαμβανόμενα
άπό τά άλλα Κράτη Μέλη ή νά καταργηθούν.
4 . "Αν προκύψει ή κατάσταση πού προβλέπεται στήν
παράγραφο 1 καί άν είναι άπαραίτητο νά έφαρμόσουν
καί τά άλλα Κράτη Μέλη τά μέτρα πού έχουν ληφθεί
δυνάμει τής έν λόγω παραγράφου καί πού ένδεχόμενα
έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3, οί
κατάλληλες διατάξεις θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή δια
δικασία πού όρίζεται στό άρθρο 8 .

5 . Κατά τήν έπεξεργασία τών τροποποιήσεων πού
προβλέπονται στήν παράγραφο 3 δεύτερη παράγραφος
ή τών διατάξεων πού προβλέπονται στήν παράγραφο 4,

δύναται v' άποφασισθει, κατά τήν ϊδια διαδικασία, ή
προσαρμογή τους άνάλογα μέ τήν άσθένεια πού έμφα
νίστηκε, τίς έπεξεργασίες πού έχουν ύποστεϊ τά έν
λόγω προϊόντα, τήν ήμερομηνία κατά τήν όποία έχουν
ληφθεί τά χρησιμοποιούμενα κρέατα καί τίς ήμερομη
νίες παρασκευής.

Ή ' Επιτροπή καταρτίζει, μετά άπό πρόταση τών Κρα
τών Μελών, τόν πίνακα τών πραγματογνωμόνων κτη

νιάτρων πού θά δύνανται νά άναλάθουν τή διατύπωση
παρόμοιων γνωμών . Καθορίζει έπίσης, κατόπιν δια
βουλεύσεων μέ τά Κράτη Μέλη , τίς γενικές λεπτομέ
ρειες εφαρμογής, ιδίως ώς πρός τή διαδικασία πού πρέ
πει νά άκολουθεΐται γιά τή διατύπωση τών γνωμών.

Αρθρο 7

1 . Κράτος Μέλος δύναται , έφ' δσον ύπάρχει κίνδυνος
μεταδόσεως άσθενειών τών ζώων μέ τήν εισαγωγή στό
έδαφος του προϊόντων μέ βάση τό κρέας προελεύσεως
άλλου Κράτους Μέλους, νά λάβει τά άκόλουθα μέτρα:
α) σέ περίπτωση έμφανίσεως άφθώδους πυρετού (κλα
σική μορφή), κλασικής πανώλους τών χοίρων καί
άσθένειας τοϋ Teschen στό άλλο Κράτος Μέλος, νά
άπαγορεύει ή νά περιορίζει στό άλλο Κράτος Μέ
λος, προσωρινά, τήν εισαγωγή προϊόντων πού
παρασκευάζονται μέ κρέατα ζώων πού είναι εύαί
σθητα σ' αύτές τίς άσθένειες, έκτός τών προϊόντων
πού έχουν ύποστεϊ μία άπό τίς έπεξεργασίες τοϋ άρ
θρου 4 παράγραφος 1 , τά όποια προέρχονται άπό
τμήματα τοϋ έδάφους τοϋ Κράτους Μέλους στό
όποιο εχει έμφανισθεϊ αύτή ή άσθένεια-

β) σέ περίπτωση πού έπεκτείνεται μία έπιζωοτική ά
σθένεια ή στήν περίπτωση πού εμφανίζεται νέα σο
βαρή καί μεταδοτική άσθένεια τών ζώων, νά άπαγο
ρεύει ή νά περιορίζει προσωρινά τήν εισαγωγή άπό
τό σύνολο τοϋ έδάφους αύτοϋ τοϋ κράτους, προϊό

Αρθρο 8

1 . Σέ περίπτωση προσφυγής στή διαδικασία πού όρί
ζεται στό παρόν άρθρο, ή Μόνιμη Κτηνιατρική 'Επι
τροπή , πού εχει συσταθεί μέ τήν άπόφαση τοϋ Συμβου
λίου τής 15ης ' Οκτωβρίου 1968, στό έξής άποκαλου
μένη «επιτροπή», συγκαλείται άμέσως άπό τόν πρόε
δρο της, εϊτε μέ δική του πρωτοβουλία, είτε μετά άπό
αίτηση Κράτους Μέλους.
2. Στήν επιτροπή οί ψήφοι τών Κρατών Μελών σταθ
μίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής
συνθήκης. Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει.

3 . Ό άντιπρόεδρος τής ' Επιτροπής ύποβάλλει σχέδιο
γιά τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Ή έπιτροπή δια
τυπώνει τή γνώμη της σχετικά μέ τά μέτρα αύτά έντός
δύο ήμερών. ' Αποφαίνεται μέ πλειοψηφία σαράντα
μιας ψήφων.

4 . Ή ' Επιτροπή θεσπίζει τά μέτρα καί τά θέτει σέ
άμεση έφαρμογή έφ' δσον αύτά είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής έπιτροπής. "Αν δέν είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής έπιτροπής ή , έλλείψει γνώμης, ή Έπιτροπή
υποβάλλει άμέσως στό Συμβούλιο πρόταση περί τών
μέτρων πού πρέπει νά ληφθούν. Τό Συμβούλιο θεσπίζει
τά μέτρα μέ είδική πλειοψηφία .
"Αν μετά τήν πάροδο δεκαπέντε ήμερών άπό τής συ
γκλήσεώς του, τό Συμβούλιο δέν εχει θεσπίσει μέτρα, ή
Έπιτροπή θεσπίζει τά προτεινόμενα μέτρα καί τά θέτει
άμέσως σέ έφαρμογή , έκτός άν τό Συμβούλιο εχει άπο
φανθει κατά τών μέτρων αύτών μέ άπλή πλειοψηφία .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 9

Τό άρθρο 8 έφαρμόζεται μέχρι τίς 21 ' Ιουνίου 1981 .
"Αρθρο 10

Τό Συμβούλιο, όμόφωνα, κατόπιν προτάσεως τής ' Επι
τροπής, άποφασίζει, πρίν άπό τήν 1η 'Ιουλίου 1980, γιά
τίς ένδεχόμενες διατάξεις τίς σχετικές μέ τήν πανώλη
τών χοίρων, οί όποϊες πρέπει νά προστεθούν γιά όρι
σμένα προϊόντα στήν παρούσα όδηγία, σύμφωνα μέ τίς
λύσεις πού λαμβάνονται ύπόψη γιά τίς ένδοκοινοτικές
συναλλαγές νωπών κρεάτων χοίρων.
"Αρθρο 11

1 . Τό Συμβούλιο, μετά άπό πρόταση τής ' Επιτροπής,
καθορίζει τούς δρους τοΰ υγειονομικού έλέγχου πού
έφαρμόζονται στίς ένδοκοινοτικές συναλλαγές νωπών
κρεάτων πουλερικών καί στίς εισαγωγές τών κρεάτων
αύτών προελεύσεως τρίτων χωρών.
2 . Μέχρι νά τεθούν σέ ίσχύ οί διατάξεις πού άναφέ
ρονται στήν παράγραφο 1 , έξακολουθοδν νά έφαρμό
ζονται γιά τήν τήρηση τών γενικών διατάξεων τής συν
θήκης oi έθνικές νομοθεσίες ύγειονομικοΟ έλέγχου ώς
πρός τίς είσαγωγές προϊόντων μέ βάση τό κρέας, τά
όποια παρασκευάζονται έν μέρει ή έν δλω άπό ή μέ
νωπά κρέατα πουλερικών.
"Άρθρο 12

Μέχρι τή θέση σέ έφαρμογή τών κοινοτικών όδηγιών
υγειονομικού έλέγχου, σχετικά μέ τίς είσαγωγές
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προϊοντων μέ βάση τό κρέας, έκτός τών προβλεπομέ
νων στό άρθρο 1 1 παράγραφος 2, προελεύσεως τρίτων
χωρών, οί έθνικές διατάξεις πού έφαρμόζονται στίς εί
σαγωγές αύτών τών προϊόντων δέν πρέπει νά είναι πε

ρισσότερο εύνοϊκές άπό έκεΐνες τής παρούσας όδηγίας.

Αρθρο 13

Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ίσχύ τά άπαραίτητα μέτρα
γιά τή συμμόρφωση τους:

— μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 δεύτερη περίπτωση ,
κατά τήν προβλεπόμενη στό άρθρο 32 παράγραφος
2 δεύτερο έδάφιο τής όδηγίας 72/462/ΕΟΚ ήμερο
μηνία,

— μέ τίς άλλες διατάξεις τής όδηγίας αύτής, τό άργό
τερο στίς 31 Δεκεμβρίου 1980,

καί ένημερώνουν άμέσως περί τούτου τήν ' Επιτροπή .

"Αρθρο 14

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μέλη .

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 Ιανουαρίου 1980.
Για τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
G. MARCORA

