30.1.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

L 24/1

I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 97/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 15ησ ∆εκεµβρÝου 1997
περÝ επεξεργασÝασ των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και προστασÝασ τησ ιδιωτικησ ζωησ
στον τηλεπικοινωνιακÞ τοµÛα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε την διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ συνθηκησ (3), υπÞ το πρÝσµα του κοινου
σχεδÝου το οποÝο ενÛκρινε η επιτροπη συνδιαλλαγησ στισ
6 ΝοεµβρÝου 1997,
Εκτιµωντασ:
(1) Þτι η οδηγÝα 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ 24ησ ΟκτωβρÝου 1995,
για την προστασÝα των φυσικων προσωπων Ûναντι
τησ επεξεργασÝασ δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα
και για την ελευθερη κυκλοφορÝα των δεδοµÛνων
αυτων (4), επιβÀλλει στα κρÀτη µÛλη την υποχρÛωση
να διασφαλÝζουν τα δικαιωµατα και τισ ελευθερÝεσ
των φυσικων προσωπων Þσον αφορÀ την επεξεργασÝα δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα, και ιδÝωσ το
δικαÝωµα σεβασµου τησ ιδιωτικησ τουσ ζωησ, προκειµÛνου να διασφαλÝζεται η ελευθερη ροη των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα στην ΚοινÞτητα¯
(2) Þτι το απÞρρητο των επικοινωνιων κατοχυρωνεται
συµφωνα µε τισ διεθνεÝσ διατÀξεισ σε Þ,τι αφορÀ τα
ανθρωπινα δικαιωµατα (ιδÝωσ την ευρωπαϊκη συµβαση για την προÀσπιση των δικαιωµÀτων του ανθρωπου και των θεµελιωδων ελευθεριων) και µε τα
συντÀγµατα των κρατων µελων¯
(1) ΕΕ C 200 τησ 22.7.1994, σ. 4.
(2) ΕΕ C 159 τησ 17.6.1991, σ. 38.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 11ησ ΜαρτÝου 1992
(ΕΕ C 94 τησ 13.4.1992, σ. 198) κοινη θÛση του ΣυµβουλÝου τησ
12ησ ΣεπτεµβρÝου 1996 (ΕΕ C 315 τησ 24.10.1996, σ. 30) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 16ησ ΙανουαρÝου
1997 (ΕΕ C 33 τησ 3.2.1997, σ. 78). ΑπÞφαση του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου τησ 20ησ ΝοεµβρÝου 1997 (ΕΕ C 371 τησ
8.12.1997). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 1ησ ∆εκεµβρÝου
1997.
(4) ΕΕ L 281 τησ 23.11.1995, σ. 31.

(3) Þτι ηδη εισÀγονται στην ΚοινÞτητα νÛεσ προηγµÛνεσ
ψηφιακÛσ τεχνολογÝεσ στα δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ
δÝκτυα, οι οποÝεσ δηµιουργουν ειδικÛσ απαιτησεισ
Þσον αφορÀ την προστασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ του χρηστη¯
Þτι η ανÀπτυξη τησ κοινωνÝασ των πληροφοριων
χαρακτηρÝζεται απÞ την καθιÛρωση νÛων τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯ Þτι η επιτυχησ διασυνοριακη
ανÀπτυξη των υπηρεσιων αυτων, Þπωσ το «βÝντεο
κατÀ βουληση» και η διαλογικη τηλεÞραση εξαρτωνται εν µÛρει απÞ την πεποÝθηση των χρηστων Þτι δεν
τÝθεται σε κÝνδυνο η ιδιωτικη τουσ ζωη¯
(4) Þτι αυτÞ συµβαÝνει ειδικÞτερα µε την εγκατÀσταση
του ψηφιακου δικτυου ενοποιηµÛνων υπηρεσιων
(ISDN) και των ψηφιακων κινητων δικτυων¯
(5) Þτι το Συµβουλιο, στο ψηφισµÀ του, τησ 30ησ ΙουνÝου
1988, σχετικÀ µε την ανÀπτυξη τησ κοινησ αγορÀσ
των υπηρεσιων και του εξοπλισµου στον τοµÛα των
τηλεπικοινωνιων Ûωσ το 1992 (5), ζητησε να ληφθουν
µÛτρα για την προστασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα, προκειµÛνου να δηµιουργηθεÝ κατÀλληλο περιβÀλλον για τη µελλοντικη ανÀπτυξη των
τηλεπικοινωνιων στην ΚοινÞτητα¯ Þτι το Συµβουλιο
τÞνισε εκ νÛου τη σηµασÝα που ενÛχει η προστασÝα
των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ στο ψηφισµÀ του, τησ 18ησ ΙουλÝου 1989,
σχετικÀ µε την ενÝσχυση του συντονισµου για την
εγκατÀσταση στην Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα του ψηφιακου δικτυου ενοποιηµÛνων υπηρεσιων (ISDN) Ûωσ το
1992(6)¯
(6) Þτι το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο Ûχει υπογραµµÝσει τη
σηµασÝα που ενÛχει η προστασÝα των δεδοµÛνων
προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ στα
δÝκτυα τηλεπικοινωνιων, Þσον αφορÀ ιδÝωσ την εγκατÀσταση του ψηφιακου δικτυου ενοποιηµÛνων υπηρεσιων (ISDN)¯
(7) Þτι, στην περÝπτωση των δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων, πρÛπει να θεσπισθουν ειδικÛσ νοµοθετι(5) ΕΕ C 257 τησ 4.10.1988, σ. 1.
(6) ΕΕ C 196 τησ 1.8.1989, σ. 4.
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κÛσ, κανονιστικÛσ και τεχνικÛσ διατÀξεισ προκειµÛνου
να προστατευθουν τα θεµελιωδη δικαιωµατα και οι
ελευθερÝεσ των φυσικων προσωπων, καθωσ και τα
Ûννοµα συµφÛροντα των νοµικων προσωπων, ιδÝωσ
Ûναντι των αυξανοµÛνων κινδυνων που απορρÛουν
απÞ την αυτÞµατη αποθηκευση και επεξεργασÝα
δεδοµÛνων που αφορουν συνδροµητÛσ και χρηστεσ¯
(8) Þτι οι νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και τεχνικÛσ διατÀξεισ που Ûχουν θεσπÝσει τα κρÀτη µÛλη Þσον αφορÀ
την προστασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα, τησ ιδιωτικησ ζωησ και των εννÞµων συµφερÞντων των νοµικων προσωπων στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων, πρÛπει να εναρµονιστουν ωστε να αποφευγονται τα εµπÞδια στην εσωτερικη αγορÀ για τισ
τηλεπικοινωνÝεσ συµφωνα µε το στÞχο που εκτÝθεται
στο Àρθρο 7 Α τησ συνθηκησ¯ Þτι η εναρµÞνιση
περιορÝζεται στισ απαραÝτητεσ απαιτησεισ που αποβλÛπουν στο να µην εµποδÝζεται η προαγωγη και η
ανÀπτυξη νÛων τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων και
δικτυων µεταξυ των κρατων µελων¯
(9) Þτι τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µÛλη, οι ενδιαφερÞµενοι
προµηθευτÛσ και χρηστεσ, καθωσ και οι αρµÞδιοι
κοινοτικοÝ οργανισµοÝ, θα πρÛπει να συνεργÀζονται
για την εγκατÀσταση και την ανÀπτυξη των σχετικων
τεχνολογικων µÛσων, Þπου αυτÞ εÝναι απαραÝτητο,
για την εφαρµογη των εγγυησεων που προβλÛπονται
απÞ τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯
(10) Þτι οι νÛεσ υπηρεσÝεσ περιλαµβÀνουν τη διαλογικη
τηλεÞραση και το «βÝντεο κατÀ βουληση»¯
(11) Þτι, στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων, ιδÝωσ για Þλα
τα ζητηµατα που αφορουν την προστασÝα των θεµελιωδων δικαιωµÀτων και ελευθεριων που δεν
καλυπτονται ρητÀ απÞ τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, συµπεριλαµβανοµÛνων των υποχρεωσεων
του υπευθυνου επεξεργασÝασ και των ατοµικων
δικαιωµÀτων, εφαρµÞζεται η οδηγÝα 95/46/ΕΚ¯ Þτι η
οδηγÝα 95/46/ΕΚ εφαρµÞζεται για τισ µη διαθÛσιµεσ
στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ¯
(12) Þτι η παρουσα οδηγÝα, Þπωσ προβλÛπεται και στο
Àρθρο 3 τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ, δεν υπεισÛρχεται σε
θÛµατα προστασÝασ των θεµελιωδων δικαιωµÀτων
και ελευθεριων που συνδÛονται µε δραστηριÞτητεσ οι
οποÝεσ δεν διÛπονται απÞ το κοινοτικÞ δÝκαιο¯ Þτι
εναπÞκειται στα κρÀτη µÛλη να λÀβουν τÛτοια µÛτρα,
εφÞσον κρÝνουν Þτι απαιτουνται για την προστασÝα
τησ δηµÞσιασ ασφÀλειασ, τησ εθνικησ Àµυνασ, τησ
ασφÀλειασ του κρÀτουσ (περιλαµβανοµÛνησ τησ οικονοµικησ ευηµερÝασ του κρÀτουσ εφÞσον οι δραστηριÞτητεσ συνδÛονται µε θÛµατα ασφÀλειασ του κρÀτουσ) και την εφαρµογη του ποινικου δικαÝου¯ Þτι η
παρουσα οδηγÝα δεν πρÛπει να θÝγει τη δυνατÞτητα
των κρατων µελων να προβαÝνουν σε νÞµιµη παρακολουθηση των τηλεπικοινωνιων, για οποιονδηποτε απÞ
αυτουσ τουσ σκοπουσ¯
(13) Þτι οι συνδροµητÛσ των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων µπορεÝ να εÝναι φυσικÀ η
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νοµικÀ πρÞσωπα¯ Þτι οι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ αποβλÛπουν, συµπληρωνοντασ την οδηγÝα 95/
46/ΕΚ, στην προστασÝα των θεµελιωδων δικαιωµÀτων των φυσικων προσωπων και ειδικÞτερα του
δικαιωµατοσ στην ιδιωτικη ζωη, καθωσ επÝσησ και
των Ûννοµων συµφερÞντων των νοµικων προσωπων¯
Þτι οι διατÀξεισ αυτÛσ δεν συνεπÀγονται επ’ ουδενÝ
υποχρÛωση των κρατων µελων να επεκτεÝνουν την
εφαρµογη τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ στην προστασÝα των
εννÞµων συµφερÞντων των νοµικων προσωπων¯ Þτι η
εν λÞγω προστασÝα εξασφαλÝζεται µε την ισχυουσα
κοινοτικη και εθνικη νοµοθεσÝα¯

(14) Þτι η εφαρµογη ορισµÛνων απαιτησεων σχετικÀ µε
την Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ και τον περιορισµÞ αναγνωρισησ καλουσασ και συνδεδεµÛνησ γραµµησ, και
σχετικÀ µε τισ αυτÞµατα προωθουµενεσ κλησεισ στισ
γραµµÛσ συνδροµητων που συνδÛονται µε αναλογικÀ
κÛντρα δεν πρÛπει να εÝναι υποχρεωτικÛσ σε ειδικÛσ
περιπτωσεισ Þπου µια τÛτοια εφαρµογη θα ηταν τεχνικÀ αδυνατη η θα απαιτουσε δυσανÀλογα οικονοµικη επιβÀρυνση¯ Þτι επειδη εÝναι σηµαντικÞ για τα
ενδιαφερÞµενα µÛρη να ενηµερωνονται γι’ αυτÛσ τισ
περιπτωσεισ, τα κρÀτη µÛλη θα πρÛπει να τισ κοινοποιουν στην Επιτροπη¯

(15) Þτι οι φορεÝσ παροχησ υπηρεσιων πρÛπει να λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µÛτρα για να κατοχυρωνεται η
ασφÀλεια των υπηρεσιων τουσ, ενδεχοµÛνωσ απÞ κοινου µε τον φορÛα παροχησ του δικτυου και να
πληροφορουν τουσ συνδροµητÛσ για τυχÞν ιδιαÝτερουσ κινδυνουσ παραβÝασησ τησ ασφÀλειασ του δικτυου¯ Þτι η ασφÀλεια εκτιµÀται συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ του Àρθρου 17 τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ¯

(16) Þτι πρÛπει να ληφθουν µÛτρα για την παρεµπÞδιση
τησ Àνευ αδεÝασ πρÞσβασησ στισ επικοινωνÝεσ, προκειµÛνου να προστατευθεÝ το απÞρρητο των επικοινωνιων µÛσω του δηµοσÝου τηλεπικοινωνιακου δικτυου και των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯ Þτι η εθνικη νοµοθεσÝα σε ορισµÛνα
κρÀτη µÛλη απαγορευει µÞνον την ηθεληµÛνη και
Àνευ αδεÝασ πρÞσβαση στισ επικοινωνÝεσ¯

(17) Þτι τα δεδοµÛνα που αφορουν συνδροµητÛσ και υφÝστανται επεξεργασÝα για την πραγµατοποÝηση κλησεων περιÛχουν πληροφορÝεσ για την ιδιωτικη ζωη
των φυσικων προσωπων και αφορουν το σεβασµÞ
του απορρητου τησ αλληλογραφÝασ τουσ η τα Ûννοµα
συµφÛροντα νοµικων προσωπων¯ Þτι τα δεδοµÛνα
αυτÀ επιτρÛπεται να αποθηκευονται µÞνο στο βαθµÞ
που αυτÞ εÝναι απαραÝτητο για την παροχη υπηρεσιων για τη χρÛωση και την πληρωµη διασυνδÛσεων,
για περιορισµÛνο δε χρÞνο¯ Þτι κÀθε Àλλη επεξεργασÝα την οποÝα επιθυµεÝ να διενεργησει ο φορÛασ
παροχησ τησ διαθÛσιµησ στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακησ
υπηρεσÝασ για την εµπορικη προωθηση των ιδÝων του
τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων επιτρÛπεται µÞνον
εφÞσον συµφωνεÝ µε αυτην ο συνδροµητησ, βÀσει
ακριβων και πληρων πληροφοριων που παρÛχει ο
φορÛασ παροχησ τησ διαθÛσιµησ στο κοινÞ τηλεπικοι-
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νωνιακησ υπηρεσÝασ σχετικÀ µε τα εÝδη περαιτÛρω
επεξεργασÝασ που σκοπευει να διενεργησει¯
(18) Þτι η καθιÛρωση αναλυτικων λογαριασµων βελτÝωσε
τισ δυνατÞτητεσ του συνδροµητη να επαληθευει την
ορθÞτητα των τελων που του χρεωνει ο φορÛασ
παροχησ τησ υπηρεσÝασ¯ Þτι ταυτÞχρονα ενδÛχεται να
παραβλÀπτει την ιδιωτικη ζωη των χρηστων των
διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯
Þτι, συνεπωσ, για να διαφυλαχθεÝ η ιδιωτικη ζωη του
χρηστη, τα κρÀτη µÛλη οφεÝλουν να ενθαρρυνουν την
ανÀπτυξη δυνατοτητων επιλογησ τηλεπικοινωνιακων
υπηρεσιων, Þπωσ οι εναλλακτικÛσ δυνατÞτητεσ πληρωµησ οι οποÝεσ επιτρÛπουν ανωνυµη η αυστηρÀ
εµπιστευτικη πρÞσβαση στισ διαθÛσιµεσ στο κοινÞ
τηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ, π.χ. τηλεκÀρτεσ και
διευκολυνσεισ πληρωµησ µε πιστωτικÛσ κÀρτεσ¯ Þτι,
ωσ εναλλακτικη λυση, τα κρÀτη µÛλη µπορουν να
απαιτουν την διαγραφη ορισµÛνων ψηφÝων απÞ τουσ
καλουµενουσ αριθµουσ των αναλυτικων λογαριασµων¯
(19) Þτι, Þσον αφορÀ την αναγνωριση καλουσασ γραµµησ,
εÝναι ανÀγκη να προστατευεται το δικαÝωµα του
καλουντοσ να µην επιτρÛψει την Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ γραµµησ απÞ την οποÝα πραγµατοποιεÝται η
κληση καθωσ και το δικαÝωµα του καλουµενου να
αρνεÝται κλησεισ απÞ γραµµÛσ χωρÝσ προσδιορισµÛνη
ταυτÞτητα¯ Þτι, σε ειδικÛσ περιπτωσεισ, δικαιολογεÝται
να εµποδÝζεται η απÀλειψη τησ Ûνδειξησ τησ ταυτÞτητασ τησ καλουσασ γραµµησ¯ Þτι ορισµÛνοι συνδροµητÛσ και ιδÝωσ οι γραµµÛσ των υπηρεσιων Àµεσησ
επÛµβασησ η Àλλων αναλÞγων οργανισµων ενδιαφÛρονται να κατοχυρωνεται η ανωνυµÝα του καλουντοσ¯
Þτι, Þσον αφορÀ την αναγνωριση καλουσασ γραµµησ,
εÝναι ανÀγκη να προστατευεται το δικαÝωµα και το
Ûννοµο συµφÛρον του καλουµÛνου να µην επιτρÛψει
την Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ γραµµησ µε την οποÝα
εÝναι εκÀστοτε συνδεδεµÛνοσ ο καλων, ιδÝωσ στην
περÝπτωση των προωθουµενων κλησεων¯ Þτι οι
φορεÝσ παροχησ διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων οφεÝλουν να ενηµερωνουν τουσ
συνδροµητÛσ τουσ για την υπαρξη υπηρεσιων αναγνωρισησ καλουσασ και συνδεδεµÛνησ γραµµησ στο
δÝκτυο, καθωσ και για Þλεσ τισ υπηρεσÝεσ που προσφÛρονται επÝ τη βÀσει τησ αναγνωρισησ καλουσασ
και συνδεδεµÛνησ γραµµησ καθωσ και για τισ δυνατÞτητεσ που προσφÛρονται για την προστασÝα τησ ιδιωτικησ ζωησ¯ Þτι αυτÞ θα επιτρÛπει στουσ συνδροµητÛσ
να προβαÝνουν εν γνωσει στην επιλογη των δυνατοτητων απορρητου που επιθυµουν να χρησιµοποιουν¯
Þτι οι επιλογÛσ για την προστασÝα τησ ιδιωτικησ ζωησ
που προσφÛρονται για κÀθε µÝα γραµµη δεν διατÝθενται κατ’ ανÀγκη ωσ αυτÞµατη υπηρεσÝα δικτυου,
αλλÀ µπορουν να αποκτηθουν µε απλη αÝτηση προσ
το φορÛα παροχησ των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯
(20) Þτι πρÛπει να διασφαλÝζονται οι συνδροµητÛσ απÞ
την ενÞχληση που µπορεÝ να προκαλεÝ η αυτÞµατη
προωθηση κλησεων απÞ Àλλουσ¯ Þτι, σε αυτÛσ τισ
περιπτωσεισ, πρÛπει να εÝναι σε θÛση ο συνδροµητησ
να ανακÞπτει την προωθηση κλησεων προσ την τερµατικη του συσκευη µε απλη αÝτηση προσ το φορÛα
παροχησ των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯
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(21) Þτι οι τηλεφωνικοÝ κατÀλογοι διανÛµονται ευρÛωσ και
διατÝθενται στο κοινÞ¯ Þτι, για να προστατευθεÝ η
ιδιωτικη ζωη των φυσικων προσωπων και τα Ûννοµα
συµφÛροντα των νοµικων προσωπων, πρÛπει ο
συνδροµητησ να εÝναι σε θÛση να καθορÝσει ο Ýδιοσ
τα δεδοµÛνα προσωπικου χαρακτηρα που µπορουν
να δηµοσιευθουν στον κατÀλογο¯ Þτι τα κρÀτη µÛλη
µπορουν να περιορÝσουν αυτη τη δυνατÞτητα στουσ
συνδροµητÛσ που εÝναι φυσικÀ πρÞσωπα¯
(22) Þτι πρÛπει να προστατευονται οι συνδροµητÛσ απÞ
την αυθαÝρετη διεÝσδυση στην ιδιωτικη τουσ ζωη
µÛσω τηλεφωνηµÀτων και φαξ που δεν Ûχουν ζητηθεÝ¯ Þτι τα κρÀτη µÛλη µπορουν να περιορÝσουν αυτη
την προστασÝα στουσ συνδροµητÛσ που εÝναι φυσικÀ
πρÞσωπα¯
(23) Þτι εÝναι ανÀγκη να εξασφαλιστεÝ η εναρµονισµÛνη
καθιÛρωση τεχνικων χαρακτηριστικων του τηλεπικοινωνιακου εξοπλισµου µε σκοπÞ την προστασÝα των
δεδοµÛνων, ωστε να συµβιβÀζεται µε τη λειτουργÝα
τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯
(24) Þτι ειδικÞτερα, Þπωσ προβλÛπεται και στο Àρθρο 13
τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ, τα κρÀτη µÛλη µπορουν σε
ορισµÛνεσ περιστÀσεισ να περιορÝζουν την εµβÛλεια
των υποχρεωσεων και δικαιωµÀτων των συνδροµητων, διασφαλÝζοντασ π.χ. Þτι Ûνασ φορÛασ παροχησ
διαθÛσιµησ στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακησ υπηρεσÝασ
µπορεÝ να εµποδÝζει την απÀλειψη τησ Ûνδειξησ τησ
ταυτÞτητασ τησ καλουσασ γραµµησ, συµφωνα µε την
εθνικη νοµοθεσÝα και µε σκοπÞ την πρÞληψη η τη
διαπÝστωση ποινικων παραβÀσεων η για την ασφÀλεια του κρÀτουσ¯
(25) Þτι, στην περÝπτωση που δεν γÝνονται σεβαστÀ τα
δικαιωµατα των χρηστων και των συνδροµητων, η
εθνικη νοµοθεσÝα πρÛπει να προβλÛπει Ûνδικα µÛσα¯
Þτι πρÛπει να επιβÀλλονται κυρωσεισ σε κÀθε πρÞσωπο που δεν συµµορφωνεται µε τα εθνικÀ µÛτρα που
θεσπÝζονται δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ, εÝτε εÝναι
πρÞσωπο ιδιωτικου εÝτε δηµοσÝου δικαÝου¯
(26) Þτι, στα πλαÝσια τησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ, εÝναι σκÞπιµο να αξιοποιηθεÝ η πεÝρα τησ οµÀδασ
προστασÝασ των προσωπων Ûναντι τησ επεξεργασÝασ
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα, η οποÝα απαρτÝζεται απÞ αντιπροσωπουσ των αρχων ελÛγχου των
κρατων µελων και Ûχει συσταθεÝ δυνÀµει του Àρθρου 29 τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ¯
(27) Þτι, δεδοµÛνων των τεχνολογικων εξελÝξεων στον
τοµÛα των τηλεπικοινωνιων και τησ συνακÞλουθησ
εξÛλιξησ των προσφερÞµενων υπηρεσιων, εÝναι αναγκαÝο να προσδιορισθουν απÞ τεχνικη Àποψη οι
κατηγορÝεσ δεδοµÛνων, που περιλαµβÀνονται στο
παρÀρτηµα τησ παρουσασ οδηγÝασ για την εφαρµογη
του Àρθρου 6 τησ παρουσασ οδηγÝασ, µε τη βοηθεια
τησ επιτροπησ τησ απαρτιζÞµενησ απÞ αντιπροσωπουσ των κρατων µελων η οποÝα Ûχει συσταθεÝ δυνÀµει του Àρθρου 31 τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ, προκειµÛνου να διασφαλιστεÝ η συνεκτικη εφαρµογη των
απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ ανεξαρτητωσ των
τεχνολογικων αλλαγων¯ Þτι η διαδικασÝα αυτη εφαρ-
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µÞζεται µÞνο σε χαρακτηριστικÀ που εÝναι απαραÝτητα για την προσαρµογη του παραρτηµατοσ σε νÛεσ
τεχνολογικÛσ εξελÝξεισ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ αλλαγÛσ που παρατηρουνται στισ απαιτησεισ τησ αγορÀσ
και στη ζητηση απÞ πλευρÀσ καταναλωτων¯ Þτι η
Επιτροπη οφεÝλει να ενηµερωνει δεÞντωσ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο για την πρÞθεση τησ να εφαρµÞσει την εν λÞγω διαδικασÝα και Þτι, Àλλωσ, εφαρµÞζεται η διαδικασÝα του Àρθρου 100 Α τησ συνθηκησ¯
(28) Þτι, για να διευκολυνθεÝ η τηρηση των διατÀξεων τησ
παρουσασ οδηγÝασ, πρÛπει να προβλεφθεÝ ειδικη
ρυθµιση για την επεξεργασÝα δεδοµÛνων που Ûχει ηδη
αρχÝσει την ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ των εθνικων
νοµοθετικων διατÀξεων οι οποÝεσ θεσπÝζονται
συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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β) «χρηστησ», κÀθε φυσικÞ πρÞσωπο που χρησιµοποιεÝ
διαθÛσιµη στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακη υπηρεσÝα για
προσωπικουσ η επαγγελµατικουσ σκοπουσ, χωρÝσ να
εÝναι απαραÝτητα συνδροµητησ τησ εν λÞγω υπηρεσÝασ¯
γ) «δηµÞσιο τηλεπικοινωνιακÞ δÝκτυο», τα συστηµατα
µετÀδοσησ και, Þπου δει, ο εξοπλισµÞσ µεταγωγησ και
τα λοιπÀ µÛσα που επιτρÛπουν την µεταφορÀ σηµÀτων
µεταξυ συγκεκριµÛνων τερµατικων σηµεÝων µε τη χρηση καλωδÝου, ραδιοκυµÀτων, οπτικων η Àλλων ηλεκτροµαγνητικων µÛσων, τα οποÝα χρησιµοποιουνται, εν
µÛρει η εν Þλω, για την παροχη διαθÛσιµων στο κοινÞ
τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯
δ) «τηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ», οι υπηρεσÝεσ των οποÝων η παροχη συνÝσταται εν Þλω η εν µÛρει στη µετÀδοση και περαιτÛρω διαβÝβαση σηµÀτων σε τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα, εξαιρουµÛνων των ραδιοφωνικων και
τηλεοπτικων εκποµπων.

Α
 ρθρο 1

Α
 ρθρο 3

ΣτÞχοσ και πεδÝο εφαρµογησ

ΥπηρεσÝεσ που εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ

1. Η παρουσα οδηγÝα αποσκοπεÝ στην εναρµÞνιση των
διατÀξεων των κρατων µελων οι οποÝεσ απαιτουνται προκειµÛνου να διασφαλÝζεται ισοδυναµο επÝπεδο προστασÝασ
των θεµελιωδων δικαιωµÀτων και ελευθεριων, ιδÝωσ δε το
δικαÝωµα στην ιδιωτικη ζωη, Þσον αφορÀ την επεξεργασÝα
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα στον τηλεπικοινωνιακÞ
τοµÛα, καθωσ και στην ελευθερη κυκλοφορÝα των δεδοµÛνων αυτων και των τηλεπικοινωνιακων εξοπλισµων και
υπηρεσιων στην ΚοινÞτητα.

1. Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται στην επεξεργασÝα
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα στα πλαÝσια τησ παροχησ διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων
σε δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα στην ΚοινÞτητα, ιδÝωσ µÛσω του ψηφιακου δικτυου ενοποιηµÛνων υπηρεσιων
(ISDN) και των δηµοσÝων ψηφιακων κινητων δικτυων.

2. Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ εξειδικευουν και
συµπληρωνουν την οδηγÝα 95/46/ΕΚ για τουσ σκοπουσ που
αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1. ΕπιπλÛον, οι εν λÞγω
διατÀξεισ παρÛχουν προστασÝα των εννÞµων συµφερÞντων
των συνδροµητων που εÝναι νοµικÀ πρÞσωπα.
3. Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται στισ δραστηριÞτητεσ οι οποÝεσ δεν εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ τησ
κοινοτικησ νοµοθεσÝασ, Þπωσ οι δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στουσ τÝτλουσ V και VI τησ συνθηκησ για την
Ευρωπαϊκη Îνωση, και σε καµÝα περÝπτωση στισ δραστηριÞτητεσ που αφορουν τη δηµÞσια ασφÀλεια, την εθνικη
Àµυνα, την ασφÀλεια του κρÀτουσ (συµπεριλαµβανοµÛνησ
και τησ οικονοµικησ ευηµερÝασ του κρÀτουσ εφÞσουν οι
δραστηριÞτητεσ συνδÛονται µε θÛµατα ασφÀλειασ του κρÀτουσ) και στισ δραστηριÞτητεσ του κρÀτουσ σε τοµεÝσ του
ποινικου δικαÝου.
Α
 ρθρο 2
ΟρισµοÝ
ΕκτÞσ των ορισµων που περιλαµβÀνονται στην οδηγÝα
95/46/ΕΚ, για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ νοουνται ωσ:
α) «συνδροµητησ», κÀθε φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που
Ûχει συνÀψει συµβαση µε φορÛα παροχησ διαθÛσιµων
στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων για την παροχη των υπηρεσιων αυτων¯

2. Τα Àρθρα 8, 9 και 10 εφαρµÞζονται στισ γραµµÛσ
συνδροµητων που συνδÛονται µε ψηφιακÀ κÛντρα και,
Þταν αυτÞ εÝναι τεχνικωσ εφικτÞ και δεν συνεπÀγεται
δυσανÀλογη οικονοµικη επιβÀρυνση, σε γραµµÛσ συνδροµητων που συνδÛονται µε αναλογικÀ κÛντρα.
3. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη τισ περιπτωσεισ Þπου εÝναι τεχνικωσ ανÛφικτο η Þπου απαιτεÝται
δυσανÀλογη επÛνδυση για να υπÀρξουν οι προυMποθÛσεισ
των Àρθρων 8, 9 και 10.
Α
 ρθρο 4
ΑσφÀλεια
1. Ο φορÛασ παροχησ διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων οφεÝλει να λαµβÀνει τα ενδεδειγµÛνα
τεχνικÀ και οργανωτικÀ µÛτρα προκειµÛνου να προστατευεται η ασφÀλεια των υπηρεσιων του, και εφÞσον χρειÀζεται, απÞ κοινου µε το φορÛα παροχησ του δηµοσÝου δικτυου τηλεπικοινωνιων, Þσον αφορÀ την ασφÀλεια του δικτυου. ΛαµβανοµÛνων υπÞψη των πλÛον πρÞσφατων τεχνικων δυνατοτητων και του κÞστουσ εφαρµογησ τουσ, τα
µÛτρα αυτÀ εξασφαλÝζουν επÝπεδο ασφαλεÝασ ανÀλογο
προσ τον υπÀρχοντα κÝνδυνο.
2. Σε περÝπτωση που υπÀρχει ιδιαÝτεροσ κÝνδυνοσ παραβÝασησ τησ ασφÀλειασ του δικτυου, ο φορÛασ που παρÛχει
διαθÛσιµη στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακη υπηρεσÝα οφεÝλει να
ενηµερωσει τουσ συνδροµητÛσ για τον κÝνδυνο αυτÞ και για
Þλεσ τισ τυχÞν δυνατÞτητεσ αποτροπησ του, συµπεριλαµβανοµÛνου και του σχετικου κÞστουσ.
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Α
 ρθρο 5
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επÝλυση διαφορων, ιδÝωσ σχετικÀ µε τη διασυνδεση η τη
χρÛωση.

ΑπÞρρητο των επικοινωνιων
1. Τα κρÀτη µÛλη κατοχυρωνουν, µε εθνικουσ κανÞνεσ,
το απÞρρητο των επικοινωνιων που διενεργουνται µÛσω
του δηµÞσιου τηλεπικοινωνιακου δικτυου και των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων. ΕιδικÞτερα,
απαγορευουν την ακρÞαση, υποκλοπη, αποθηκευση η Àλλο εÝδοσ παρακολουθησησ των επικοινωνιων απÞ πρÞσωπα
πλην των χρηστων χωρÝσ τη συγκατÀθεση των χρηστων
στουσ οποÝουσ αναφÛρονται, εκτÞσ αν υπÀρχει σχετικη
νÞµιµη Àδεια, συµφωνα µε το Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1.
2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν επηρεÀζει οποιαδηποτε επιτρεπÞµενη απÞ το νÞµο µαγνητοφωνηση συνδιαλÛξεων κατÀ
τη διÀρκεια νÞµιµησ επαγγελµατικησ πρακτικησ µε σκοπÞ
την παροχη αποδεικτικων στοιχεÝων µιασ εµπορικησ συναλλαγησ η οποιασδηποτε Àλλησ συνδιαλÛξεωσ στο πλαÝσιο
εµπορικων συναλλαγων.

Α
 ρθρο 7
Αναλυτικη χρÛωση
1. Οι συνδροµητÛσ Ûχουν το δικαÝωµα να λαµβÀνουν µη
αναλυτικουσ λογαριασµουσ.
2. Τα κρÀτη µÛλη εφαρµÞζουν εθνικÛσ διατÀξεισ προκειµÛνου να συµβιβÀσουν τα δικαιωµατα των συνδροµητων
που λαµβÀνουν αναλυτικουσ λογαριασµουσ µε την προστασÝα τησ ιδιωτικησ ζωησ των καλουντων χρηστων και των
καλουµÛνων συνδροµητων, διασφαλÝζοντασ επÝ παραδεÝγµατι Þτι βρÝσκονται στη διÀθεση των χρηστων και των
συνδροµητων αυτων επαρκεÝσ εναλλακτικοÝ τρÞποι επικοινωνÝασ η πληρωµησ.
Α
 ρθρο 8

Α
 ρθρο 6
∆εδοµÛνα κÝνησησ και χρÛωσησ
1. Τα δεδοµÛνα κÝνησησ που αφορουν συνδροµητÛσ και
χρηστεσ, τα οποÝα υποβÀλλονται σε επεξεργασÝα για την
πραγµατοποÝηση κλησεων και αποθηκευονται απÞ το
φορÛα παροχησ τηλεπικοινωνιακου δικτυου η/και διαθÛσιµησ στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακησ υπηρεσÝασ πρÛπει να
απαλεÝφονται η να καθÝστανται ανωνυµα κατÀ τη ληξη τησ
κλησησ, µε την επιφυλαξη των διατÀξεων των παραγρÀφων 2, 3 και 4.
2. Για τη χρÛωση των συνδροµητων και την πληρωµη
των διασυνδÛσεων, επιτρÛπεται να υποβÀλλονται σε επεξεργασÝα τα δεδοµÛνα που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα.
Η επεξεργασÝα αυτη επιτρÛπεται µÞνο Ûωσ το τÛλοσ τησ
περιÞδου εντÞσ τησ οποÝασ µπορεÝ να αµφισβητηθεÝ νοµÝµωσ ο λογαριασµÞσ η να επιδιωχθεÝ η πληρωµη.
3. Για την εµπορικη προωθηση των τηλεπικοινωνιακων
υπηρεσιων του, ο φορÛασ παροχησ διαθÛσιµησ στο κοινÞ
τηλεπικοινωνιακησ υπηρεσÝασ µπορεÝ να επεξεργασθεÝ τα
δεδοµÛνα που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 2, εφÞσον ο
συνδροµητησ δωσει τη συγκατÀθεση του.
4. Η επεξεργασÝα των δεδοµÛνων κÝνησησ και χρÛωσησ
πρÛπει να περιορÝζεται στα πρÞσωπα τα οποÝα ενεργουν
υπÞ την εποπτεÝα των φορÛων παροχησ των δηµοσÝων
τηλεπικοινωνιακων δικτυων η/και των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων τα οποÝα ασχολουνται µε
τη διαχεÝριση των χρεωσεων η τησ κÝνησησ, τισ απαντησεισ
σε ερωτησεισ πελατων, την ανÝχνευση τησ απÀτησ και την
εµπορικη προωθηση των τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων
του φορÛα¯ αυτη η επεξεργασÝα πρÛπει να περιορÝζεται στο
απολυτωσ αναγκαÝο για την εξυπηρÛτηση των σκοπων
αυτων.
5. Οι παρÀγραφοι 1, 2, 3 και 4 ισχυουν µε την επιφυλαξη
τησ δυνατÞτητασ των αρµοδÝων αρχων να ενηµερωνονται
για τα δεδοµÛνα τα σχετικÀ µε τη χρÛωση η την κÝνηση
συµφωνα µε την ισχυουσα νοµοθεσÝα, µε σκοπÞ την

Îνδειξη τησ ταυτÞτητασ και περιορισµÞσ αναγνωρισησ
καλουσασ και συνδεδεµÛνησ γραµµησ
1. Ùταν παρÛχεται η Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ καλουσασ
γραµµησ, ο καλων χρηστησ πρÛπει να Ûχει τη δυνατÞτητα,
µε απλÀ µÛσα και ατελωσ, να εµποδÝζει αυτη τη λειτουργÝα
ανÀ κληση. Ο καλων συνδροµητησ πρÛπει να Ûχει τη
δυνατÞτητα αυτη ανÀ γραµµη.
2. Ùταν παρÛχεται Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ καλουσασ
γραµµησ, ο καλουµενοσ συνδροµητησ πρÛπει να Ûχει τη
δυνατÞτητα, µε απλÀ µÛσα και ατελωσ εφÞσον κÀνει λελογισµÛνη χρηση αυτησ τησ λειτουργÝασ, να µην επιτρÛπει την
Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ καλουσασ γραµµησ για τισ
εισερχÞµενεσ κλησεισ.
3. Ùταν παρÛχεται Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ καλουσασ
γραµµησ και η Ûνδειξη αυτη γÝνεται πριν γÝνει οριστικÀ η
κληση, ο καλουµενοσ συνδροµητησ πρÛπει να Ûχει τη δυνατÞτητα, µε απλÀ µÛσα, να µη δÛχεται την εισερχÞµενη
κληση Þταν ο καλων χρηστησ η συνδροµητησ δεν Ûχει
επιτρÛψει την Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ καλουσασ γραµµησ.
4. Ùταν παρÛχεται Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ συνδεδεµÛνησ γραµµησ, ο καλουµενοσ συνδροµητησ πρÛπει να Ûχει
τη δυνατÞτητα να απαλεÝφει, µε απλÀ µÛσα και ατελωσ, την
Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ τησ συνδεδεµÛνησ γραµµησ στον
καλουντα χρηστη.
5. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 ισχυουν επÝσησ Þσον
αφορÀ κλησεισ απÞ την ΚοινÞτητα προσ τρÝτεσ χωρεσ¯ οι
διατÀξεισ των παραγρÀφων 2, 3 και 4 ισχυουν επÝσησ και
για τισ εισερχÞµενεσ κλησεισ που προÛρχονται απÞ τρÝτεσ
χωρεσ.
6. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι Þταν παρÛχεται
Ûνδειξη τησ ταυτÞτητασ καλουσασ η/και συνδεδεµÛνησ
γραµµησ, οι φορεÝσ παροχησ διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων ενηµερωνουν το κοινÞ σχετικÀ,
Þπωσ επÝσησ και για τισ δυνατÞτητεσ που ορÝζονται στισ
παραγρÀφουσ 1, 2, 3 και 4.
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Α
 ρθρο 9
ΕξαιρÛσεισ
Τα κρÀτη µÛλη διασφαλÝζουν Þτι υπÀρχουν διαφανεÝσ
διαδικασÝεσ που διÛπουν τον τρÞπο µε τον οποÝο ο φορÛασ
παροχησ δηµÞσιου τηλεπικοινωνιακου δικτυου η/και διαθÛσιµησ στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακησ υπηρεσÝασ µπορεÝ να
εξουδετερωνει τη δυνατÞτητα τησ µη αναγραφησ τησ
καλουσασ γραµµησ:
α) για περιορισµÛνο χρονικÞ διÀστηµα, τη αιτησει συνδροµητη που ζητεÝ τον εντοπισµÞ κακοβουλων η ενοχλητικων κλησεων¯ στην περÝπτωση αυτη, συµφωνα µε το
εθνικÞ δÝκαιοτα δεδοµÛνα που περιÛχουν την αναγνωριση τησ ταυτÞτητασ του καλουντοσ συνδροµητη αποθηκευονται και εÝναι διαθÛσιµα απÞ το φορÛα παροχησ
δηµÞσιου τηλεπικοινωνιακου δικτυου η/και διαθÛσιµησ
στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακησ υπηρεσÝασ¯
β) επÝ τη βÀσει τησ ανÀ γραµµη απÀλειψησ για οργανισµουσ που ασχολουνται µε τισ κλησεισ Àµεσησ επÛµβασησ και εÝναι αναγνωρισµÛνα απÞ τα κρÀτη µÛλη, Þπωσ
οι διωκτικÛσ αρχÛσ, οι υπηρεσÝεσ πρωτων βοηθειων και
οι πυροσβεστικÛσ υπηρεσÝεσ, ωστε να δÝδεται απÀντηση
στισ κλησεισ αυτÛσ.
Α
 ρθρο 10
ΑυτÞµατη προωθηση κλησεων
Τα κρÀτη µÛλη διασφαλÝζουν Þτι κÀθε συνδροµητησ Ûχει,
ατελωσ και µÛσω απλου τεχνικου µÛσου, τη δυνατÞτητα να
σταµατÀ τισ αυτÞµατα προωθουµενεσ κλησεισ στην τερµατικη συσκευη του απÞ τρÝτουσ.
Α
 ρθρο 11
ΤηλεφωνικοÝ κατÀλογοι συνδροµητων
1. Τα δεδοµÛνα προσωπικου χαρακτηρα που περιÛχονται στουσ Ûντυπουσ η ηλεκτρονικουσ καταλÞγουσ συνδροµητων, τα οποÝα βρÝσκονται στη διÀθεση του κοινου η
µπορουν να ληφθουν µÛσω των υπηρεσιων πληροφοριων
καταλÞγου, πρÛπει να περιορÝζονται στα απαραÝτητα για
την αναγνωριση τησ ταυτÞτητασ συγκεκριµÛνου συνδροµητη, εκτÞσ εÀν ο συνδροµητησ Ûχει δωσει τη ρητη συγκατÀθεση του για τη δηµοσÝευση συµπληρωµατικων δεδοµÛνων
προσωπικου χαρακτηρα. Ο συνδροµητησ δικαιουται, Àνευ
επιβαρυνσεωσ και εφÞσον το ζητεÝ, να µην συµπεριλαµβÀνεται σε Ûντυπο η ηλεκτρονικÞ κατÀλογο, να δηλωνει Þτι
δεν επιτρÛπει τη χρησιµοποÝηση των προσωπικων του στοιχεÝων για απευθεÝασ εµπορικη προωθηση, να ζητÀ να
παραλεÝπεται η διευθυνση του εν µÛρει και να µην επιτρÛπει να υπÀρχει αναφορÀ που να αποκαλυπτει το φυλο του,
εφÞσον τουτο εÝναι γλωσσικÀ εφικτÞ.
2. ΠαρÀ την παρÀγραφο 1, τα κρÀτη µÛλη δυνανται να
επιτρÛψουν στο φορÛα παροχησ τησ υπηρεσÝασ να χρεωνει
το συνδροµητη που επιθυµεÝ να µην αναφÛρονται τα στοιχεÝα του στον κατÀλογο, υπÞ τον Þρο Þτι η χρÛωση δεν
αποτελεÝ αντικÝνητρο για την Àσκηση αυτου του δικαιωµατοσ, και Þτι, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ απαιτησεισ για την
ποιÞτητα του δηµοσÝου καταλÞγου υπÞ το πρÝσµα τησ
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καθολικησ υπηρεσÝασ, περιορÝζεται στο πραγµατικÞ κÞστοσ
του φορÛα παροχησ τησ υπηρεσÝασ για την προσαρµογη
και ενηµÛρωση τησ καταστÀσεωσ των συνδροµητων των
οποÝων τα στοιχεÝα δεν θα εγγραφουν στο δηµÞσιο κατÀλογο.
3. Τα δικαιωµατα που παρÛχονται συµφωνα µε την
παρÀγραφο 1 ισχυουν για τουσ συνδροµητÛσ που εÝναι
φυσικÀ πρÞσωπα. Τα κρÀτη µÛλη οφεÝλουν επÝσησ να
εξασφαλÝζουν, στο πλαÝσιο του κοινοτικου δικαÝου και των
εφαρµοστÛων εθνικων νοµοθεσιων, Þτι τα Ûννοµα συµφÛροντα των συνδροµητων που δεν εÝναι φυσικÀ πρÞσωπα σε
Þ,τι αφορÀ την αναγραφη των στοιχεÝων τουσ σε δηµÞσιουσ
καταλÞγουσ προστατευονται επαρκωσ.

Α
 ρθρο 12
Μη ζητηθεÝσεσ κλησεισ
1. Η χρησιµοποÝηση αυτÞµατων συστηµÀτων κλησησ
χωρÝσ ανθρωπινη παρÛµβαση (αυτοµÀτων συσκευων κλησεωσ) η συσκευων τηλεοµοιοτυπÝασ (φαξ) για σκοπουσ απ’
ευθεÝασ εµπορικησ προωθησησ επιτρÛπεται µÞνον στην
περÝπτωση συνδροµητων οι οποÝοι Ûχουν δωσει εκ των
προτÛρων τη συγκατÀθεση τουσ.
2. Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν τα ενδεδειγµÛνα µÛτρα
προκειµÛνου να εξασφαλÝζεται ατελωσ Þτι οι µη ζητηθεÝσεσ
κλησεισ µε σκοπÞ την απ’ ευθεÝασ εµπορικη προωθηση µε
µÛσα εκτÞσ των προβλεποµÛνων στην παρÀγραφο 1, δεν
επιτρÛπονται χωρÝσ τη συγκατÀθεση των ενδιαφεροµÛνων
συνδροµητων η Þταν πρÞκειται για συνδροµητÛσ οι οποÝοι
δεν επιθυµουν να λαµβÀνουν αυτÛσ τισ κλησεισ¯ η σχετικη
επιλογη καθορÝζεται απÞ την εθνικη νοµοθεσÝα.
3. Τα δικαιωµατα που παρÛχονται συµφωνα µε τισ
παραγρÀφουσ 1 και 2 ισχυουν για τουσ συνδροµητÛσ που
εÝναι φυσικÀ πρÞσωπα. Τα κρÀτη µÛλη οφεÝλουν επÝσησ να
εξασφαλÝζουν, στο πλαÝσιο του κοινοτικου δικαÝου και των
εφαρµοστÛων εθνικων νοµοθεσιων, Þτι τα Ûννοµα συµφÛροντα των συνδροµητων που δεν εÝναι φυσικÀ πρÞσωπα σε
Þ,τι αφορÀ τισ µη ζητηθεÝσεσ κλησεισ προστατευονται
επαρκωσ.

Α
 ρθρο 13
ΤεχνικÀ χαρακτηριστικÀ και τυποποÝηση
1. ΚατÀ την εφαρµογη των διατÀξεων τησ παρουσασ
οδηγÝασ, τα κρÀτη µÛλη διασφαλÝζουν, µε την επιφυλαξη
των διατÀξεων των παραγρÀφων 2 και 3, Þτι καµÝα υποχρεωτικη απαÝτηση σχετικÀ µε ειδικÀ τεχνικÀ χαρακτηριστικÀ δεν επιβÀλλεται στισ τερµατικÛσ συσκευÛσ η στον
Àλλο τηλεπικοινωνιακÞ εξοπλισµÞ, η οποÝα θα µπορουσε
να παρακωλυσει τη διÀθεση εξοπλισµου στην αγορÀ η την
ελευθερη κυκλοφορÝα του εξοπλισµου αυτου στα κρÀτη
µÛλη η µεταξυ των κρατων µελων.
2. Ùταν η εφαρµογη ορισµÛνων διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ µπορεÝ να επιτευχθεÝ µÞνο βÀσει ειδικων
τεχνικων χαρακτηριστικων, τα κρÀτη µÛλη ενηµερωνουν
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σχετικÀ την Επιτροπη, συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που
προβλÛπονται στην οδηγÝα 83/189/ΕΟΚ (1), η οποÝα προβλÛπει διαδικασÝα πληροφÞρησησ στον τοµÛα των τεχνικων
προτυπων και προδιαγραφων.
3. ΚατÀ περÝπτωση, η Επιτροπη διασφαλÝζει την εκπÞνηση κοινων ευρωπαϊκων προτυπων για την εφαρµογη των
ειδικων τεχνικων χαρακτηριστικων, συµφωνα µε την κοινοτικη νοµοθεσÝα που αφορÀ την προσÛγγιση των νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε τον τηλεπικοινωνιακÞ
τερµατικÞ εξοπλισµÞ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αµοιβαÝασ
αναγνωρισησ τησ συµµÞρφωσησ του εξοπλισµου αυτου, και
µε την απÞφαση 87/95/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ
∆εκεµβρÝου 1986, για την τυποποÝηση στον τοµÛα τησ
τεχνολογÝασ των πληροφοριων και των τηλεπικοινωνιων (2).
Α
 ρθρο 14
ΕπÛκταση του πεδÝου εφαρµογησ ορισµÛνων διατÀξεων
τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ
1. Τα κρÀτη µÛλη δυνανται να λαµβÀνουν νοµοθετικÀ
µÛτρα για να περιορÝσουν την εµβÛλεια των υποχρεωσεων
και δικαιωµÀτων που προβλÛπονται στα Àρθρα 5 και 6 και
στο Àρθρο 8 παρÀγραφοι 1, 2, 3 και 4, εφÞσον ο περιορισµÞσ αυτÞσ αποτελεÝ αναγκαÝο µÛτρο για τη διαφυλαξη τησ
ασφÀλειασ του κρÀτουσ, τησ εθνικησ Àµυνασ, τησ δηµÞσιασ
ασφÀλειασ, καθωσ και για την πρÞληψη, διερευνηση, διαπÝστωση και δÝωξη ποινικων παραβÀσεων η τησ Àνευ
αδεÝασ χρησιµοποÝησησ του τηλεπικοινωνιακου συστηµατοσ, Þπωσ προβλÛπεται στο Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 1 τησ
οδηγÝασ 95/46/ΕΚ.
2. Οι διατÀξεισ του κεφαλαÝου III τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ
περÝ ενδÝκων µÛσων, ευθυνησ και κυρωσεων ισχυουν Þσον
αφορÀ τισ εθνικÛσ διατÀξεισ που θεσπÝζονται δυνÀµει τησ
παρουσασ οδηγÝασ και Þσον αφορÀ τα ατοµικÀ δικαιωµατα
που απορρÛουν απÞ την παρουσα οδηγÝα.
3. Η οµÀδα προστασÝασ των προσωπων Ûναντι τησ επεξεργασÝασ δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα, η οποÝα
Ûχει συσταθεÝ δυνÀµει του Àρθρου 29 τησ οδηγÝασ 95/
46/ΕΚ, εκτελεÝ τα καθηκοντα που προβλÛπονται στο Àρθρο 30 τησ προαναφερθεÝσασ οδηγÝασ, Þσον αφορÀ επÝσησ
την προστασÝα των θεµελιωδων δικαιωµÀτων και ελευθεριων και των εννÞµων συµφερÞντων στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων που αποτελεÝ το αντικεÝµενο τησ παρουσασ
οδηγÝασ.
4. Η Επιτροπη, επικουρουµενη απÞ την επιτροπη που
Ûχει συσταθεÝ µε το Àρθρο 31 τησ οδηγÝασ 95/46/ΕΚ, καθορÝζει τισ τεχνικÛσ λεπτοµÛρειεσ του παραρτηµατοσ συµφωνα
µε την οριζÞµενη στο εν λÞγω Àρθρο διαδικασÝα. Η επιτροπη αυτη συγκαλεÝται ειδικÀ για τα θÛµατα που καλυπτει η
παρουσα οδηγÝα.

(1) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/10/ΕΚ, (ΕΕ L 100 τησ 19.4.1994,
σ. 30).
(2) ΕΕ L 36 τησ 7.2.1987, σ. 31¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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Α
 ρθρο 15

Εφαρµογη τησ οδηγÝασ
1. Τα κρÀτη µÛλη θÛτουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα Þχι αργÞτερα απÞ τισ
24 ΟκτωβρÝου 1998.
ΚατÀ παρÛκκλιση του πρωτου εδαφÝου, τα κρÀτη µÛλη
θÛτουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και
διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε το Àρθρο 5
τησ παρουσασ οδηγÝασ Þχι αργÞτερα απÞ τισ 24 ΟκτωβρÝου
2000.
Τα µÛτρα αυτÀ Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
περιÛχουν αναφορÀ στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται
απÞ την αναφορÀ αυτη κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση
τουσ. Οι λεπτοµÛρειεσ τησ αναφορÀσ αυτησ καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
2. ΚατÀ παρÛκκλιση του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 3, δεν
απαιτεÝται συγκατÀθεση Þσον αφορÀ την επεξεργασÝα
δεδοµÛνων που Ûχει ηδη αρχÝσει κατÀ την ηµεροµηνÝα
Ûναρξησ ισχυοσ των εθνικων διατÀξεων που θεσπÝζονται
δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ, οι
συνδροµητÛσ ενηµερωνονται για την επεξεργασÝα αυτη και,
εφÞσον δεν εκφρÀσουν την αντÝθεση τουσ εντÞσ χρονικου
διαστηµατοσ που θα οριστεÝ απÞ τα κρÀτη µÛλη, θεωρεÝται
Þτι Ûδωσαν τη συγκατÀθεση τουσ.
3. Το Àρθρο 11 δεν ισχυει για εκδÞσεισ καταλÞγων που
Ûχουν κυκλοφορησει πριν απÞ την Ûναρξη ισχυοσ των
εθνικων διατÀξεων οι οποÝεσ θεσπÝζονται δυνÀµει τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
4. Τα κρÀτη µÛλη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που θεσπÝζουν
στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
Α
 ρθρο 16
ΑποδÛκτεσ
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυξÛλλεσ, 15 ∆εκεµβρÝου 1997.
Για το
ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J.-C. JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚατÀλογοσ δεδοµÛνων
Για το σκοπÞ που αναφÛρεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 2, µπορεÝ να γÝνεται επεξεργασÝα των ακÞλουθων
δεδοµÛνων:
∆εδοµÛνα που περιλαµβÀνουν:
— τον αριθµÞ η την ταυτÞτητα τησ συσκευησ του συνδροµητη,
— τη διευθυνση του συνδροµητη και τον τυπο τησ συσκευησ,
— το συνολικÞ αριθµÞ των προσ χρÛωση µονÀδων για τη λογιστικη περÝοδο,
— τον αριθµÞ του καλουµενου συνδροµητη,
— τον τυπο, το χρÞνο Ûναρξησ και τη διÀρκεια των κλησεων που πραγµατοποιηθηκαν η/και τον Þγκο των
διαβιβασθÛντων δεδοµÛνων,
— την ηµεροµηνÝα τησ κλησησ/υπηρεσÝασ,
— διÀφορεσ Àλλεσ πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ την πληρωµη, Þπωσ προκαταβολÛσ, πληρωµÛσ µε δÞσεισ,
αποσυνδεση και υποµνηστικÛσ επιστολÛσ.
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Ο∆ΗΓΙΑ 97/78/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου 1997
για καθορισµÞ των αρχων οργανωσεωσ των κτηνιατρικων ελÛγχων των προϊÞντων που
εισÀγονται στην ΚοινÞτητα απÞ τρÝτεσ χωρεσ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 43,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1) Þτι τα ζωικÀ προϊÞντα, τα προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ και τα φυτικÀ προϊÞντα που υπÞκεινται σε Ûλεγχο για την αποφυγη τησ διÀδοσησ µεταδοτικων ασθενειων για τα ζωα, περιλαµβÀνονται στον πÝνακα του
παραρτηµατοσ II τησ συνθηκησ¯
(2) Þτι ο καθορισµÞσ, σε κοινοτικÞ επÝπεδο, των αρχων
οργÀνωσησ των κτηνιατρικων ελÛγχων των προϊÞντων που προÛρχονται απÞ τρÝτεσ χωρεσ συµβÀλλει
στην εξασφÀλιση του εφοδιασµου και στη σταθεροποÝηση των αγορων, εναρµονÝζοντασ, παρÀλληλα, τα
αναγκαÝα µÛτρα προστασÝασ τησ υγεÝασ του ανθρωπου και των ζωων¯
(3) Þτι η εγκαθÝδρυση τησ εσωτερικησ αγορÀσ κατÛστησε
απαραÝτητο τον καθορισµÞ κοινων αρχων για τουσ
κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ, δεδοµÛνου Þτι οι Ûλεγχοι στα
εσωτερικÀ συνορα καταργηθηκαν¯
(4) Þτι, µετÀ την Ûκδοση τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 10ησ ∆εκεµβρÝου 1990, για τον καθορισµÞ των βασικων αρχων σχετικÀ µε την οργÀνωση
των κτηνιατρικων ελÛγχων των προϊÞντων προελευσεωσ τρÝτων χωρων που εισÀγονται στην ΚοινÞτητα(4), σηµειωθηκαν εξελÝξεισ κατÀ την εφαρµογη τησ
και αποκτηθηκε νÛα πεÝρα¯ Þτι, για λÞγουσ µεγαλυτερησ διαφÀνειασ, η οδηγÝα αυτη πρÛπει να τροποποιηθεÝ¯
(5) Þτι πρÛπει να θεσπισθουν εναρµονισµÛνοι Þροι για
Þλα τα προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ που εισÀγονται
στην ΚοινÞτητα απÞ τρÝτεσ χωρεσ¯ Þτι, συνεπωσ, πρÛπει να ισχυει ενιαÝο καθεστωσ ελÛγχου για τα προϊÞντα αυτÀ και να γÝνουν οι αντÝστοιχεσ προσαρµογÛσ¯
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 285 τησ 23.8.1997, σ. 7.
ΕΕ C 85 τησ 17.3.1997, σ. 76.
ΕΕ C 66 τησ 3.3.1997, σ. 43.
ΕΕ L 373 τησ 31.12.1990, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 τησ 1.7.1995,
σ. 1).

(6) Þτι πρÛπει να θεσπιστουν κανÞνεσ για τισ παρτÝδεσ
που εισÀγονται στην ΚοινÞτητα χωρÝσ να Ûχουν
υποβληθεÝ σε κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ σε συνοριακÞ
σταθµÞ επιθεωρησησ¯
(7) Þτι, σε ορισµÛνεσ περιπτωσεισ, τα κρÀτη µÛλη µπορουν να επιβÀλλουν πρÞσθετουσ Þρουσ για τα προσ
εισαγωγη προϊÞντα¯ Þτι, κατÀ τη διεξαγωγη των ελÛγχων, το ελÛγχον κρÀτοσ µÛλοσ πρÛπει να λαµβÀνει
υπÞψη του αυτÛσ τισ ειδικÛσ εθνικÛσ απαιτησεισ¯
(8) Þτι, για τη µεταφÞρτωση, σε πλοÝο η αεροπλÀνο,
προϊÞντων µε τελικÞ προορισµÞ εντÞσ τησ ΚοινÞτητασ, πρÛπει να θεσπισθουν σαφεÝσ κανÞνεσ σχετικÀ µε
το σηµεÝο διενÛργειασ των ελÛγχων¯
(9) Þτι η κοινοτικη νοµοθεσÝα προβλÛπει Þτι ορισµÛνα
προϊÞντα πρÛπει να παρακολουθουνται απÞ τον τÞπο
Àφιξησ τουσ στην ΚοινÞτητα µÛχρι τον τÞπο προορισµου για να διαφυλαχθεÝ η δηµÞσια υγεÝα και η υγεÝα
των ζωων¯ Þτι, γι’ αυτÞ το λÞγο, πρÛπει να θεσπισθουν αυστηροÝ κανÞνεσ¯
(10) Þτι πρÛπει να θεσπισθουν αυστηροÝ κανÞνεσ για τα
προϊÞντα που φθÀνουν στα κοινοτικÀ συνορα χωρÝσ
να εÝναι η ΚοινÞτητα ο τελικÞσ προορισµÞσ τουσ,
ωστε να εξασφαλισθεÝ Þτι τα εν λÞγω προϊÞντα θα
εγκαταλεÝψουν την ΚοινÞτητα¯
(11) Þτι πρÛπει να γÝνεται διαχωρισµÞσ µεταξυ των προϊÞντων που ανταποκρÝνονται η δεν ανταποκρÝνονται
προσ τισ κοινοτικÛσ απαιτησεισ για εισαγωγη¯ Þτι, για
να ληφθουν υπÞψη οι διαφορÛσ αυτÛσ, πρÛπει να
θεσπισθουν ξεχωριστÀ συστηµατα ελÛγχου¯
(12) Þτι ο εφοδιασµÞσ των θαλÀσσιων και αεροπορικων
µεταφορικων µÛσων µε προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ
για το πληρωµα και τουσ επιβÀτεσ Ûχει µεγÀλη εµπορικη σηµασÝα στην ΚοινÞτητα¯ Þτι, συχνÀ, τα προϊÞντα αυτÀ δεν ανταποκρÝνονται προσ τισ κοινοτικÛσ
απαιτησεισ¯ Þτι, γι’ αυτÞ το λÞγο χρειÀζονται αυστηροÝ κανÞνεσ για να προστατευθεÝ η δηµÞσια υγεÝα και
η υγεÝα των ζωων¯
(13) Þτι Ûνα κοινοτικÞ προϊÞν που απορρÝπτεται απÞ µια
τρÝτη χωρα και επιστρÛφεται στην ΚοινÞτητα πρÛπει
να θεωρεÝται Þτι δεν ανταποκρÝνεται πλÛον προσ τισ
κοινοτικÛσ απαιτησεισ¯ Þτι, γι’ αυτÞ το λÞγο, πρÛπει
να θεσπισθουν αυστηροÝ κανÞνεσ για να προστατευθεÝ η δηµÞσια υγεÝα και η υγεÝα των ζωων¯
(14) Þτι πρÛπει να προβλεφθουν συµπληρωµατικÛσ εγγυησεισ για να προληφθεÝ η απÀτη και να θεσπιστουν
εναρµονισµÛνα µÛτρα για την καταστολη των δÞλιων
ενεργειων και των παρατυπιων¯
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(15) Þτι η οδηγÝα 90/675/ΕΟΚ Ûχει τροποποιηθεÝ επανειληµµÛνα κατÀ τρÞπο ουσιαστικÞ και, συνεπωσ, µε την
ευκαιρÝα των νÛων τροποποιησεων που απαιτουνται,
εÝναι σκÞπιµο, για λÞγουσ σαφηνειασ και ορθολογισµου, να καταργηθεÝ και να αντικατασταθεÝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Α
 ρθρο 1
Τα κρÀτη µÛλη διενεργουν τουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ
στα προϊÞντα απÞ τρÝτεσ χωρεσ που εισÀγονται σε Ûνα απÞ
τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Α
 ρθρο 2
1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, εφαρµÞζονται, εφÞσον χρειÀζεται, οι ορισµοÝ του Àρθρου 2 τησ
οδηγÝασ 89/662/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 11ησ ∆εκεµβρÝου
1989, σχετικÀ µε τουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ που εφαρµÞζονται στο ενδοκοινοτικÞ εµπÞριο µε προοπτικη την
υλοποÝηση τησ εσωτερικησ αγορÀσ (1), και στο Àρθρο 2 τησ
οδηγÝασ 90/425/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου τησ 26ησ ΙουνÝου
1990 σχετικÀ µε τουσ κτηνιατρικουσ και ζωοτεχνικουσ ελÛγχουσ που εφαρµÞζονται στο ενδοκοινοτικÞ εµπÞριο ορισµÛνων ζωντων ζωων και προϊÞντων µε προοπτικη την υλοποÝηση τησ εσωτερικησ αγορÀσ (2).
2.

ΕπιπλÛον, νοουνται ωσ:

α) «προϊÞντα»: τα προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ που αναφÛρονται στισ οδηγÝεσ 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ,
συµπεριλαµβανοµÛνων των παραπροϊÞντων ζωικησ
προÛλευσησ που δεν καλυπτονται απÞ το παρÀρτηµα II
τησ συνθηκησ, καθωσ και τα φυτικÀ προϊÞντα που
αναφÛρονται στο Àρθρο 19¯
β) «Ûλεγχοσ εγγρÀφων»: η εξÛταση των κτηνιατρικων πιστοποιητικων η εγγρÀφων, η Àλλων εγγρÀφων τα
οποÝα συνοδευουν µια παρτÝδα¯
γ) »Ûλεγχοσ ταυτÞτητοσ»: η οπτικη εξακρÝβωση τησ αντιστοιχÝασ µεταξυ των κτηνιατρικων πιστοποιητικων η
εγγρÀφων η Àλλων εγγρÀφων που προβλÛπονται απÞ
την κτηνιατρικη νοµοθεσÝα, και του προϊÞντοσ¯
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κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του ΣυµβουλÝου, τησ
12ησ ΟκτωβρÝου 1992, περÝ θεσπÝσεωσ κοινοτικου τελωνειακου κωδικα (3), Ûχει την ευθυνη κατÀ τισ διÀφορεσ
καταστÀσεισ που αναφÛρονται στον εν λÞγω κανονισµÞ, στισ οποÝεσ ενδÛχεται να βρεθεÝ η παρτÝδα, καθωσ
και ο εκπρÞσωποσ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 του εν
λÞγω κανονισµου, και το οποÝο αναλαµβÀνει την
ευθυνη αυτη Þσον αφορÀ τα περαιτÛρω των ελÛγχων
που προβλÛπονται απÞ την παρουσα οδηγÝα¯
στ) «παρτÝδα»: ποσÞτητα οµοειδων προϊÞντων η οποÝα
καλυπτεται απÞ τα Ýδια κτηνιατρικÀ πιστοποιητικÀ η
Ûγγραφα, η απÞ Àλλα Ûγγραφα που προβλÛπονται απÞ
την κτηνιατρικη νοµοθεσÝα, η οποÝα µεταφÛρεται µε το
Ýδιο µεταφορικÞ µÛσο προερχοµÛνη απÞ την Ýδια τρÝτη
χωρα η το Ýδιο τµηµα αυτησ¯
ζ) «συνοριακÞσ σταθµÞσ επιθεωρησησ»: κÀθε σταθµÞσ
επιθεωρησησ που ορÝζεται και εγκρÝνεται συµφωνα µε
το Àρθρο 6 για να διενεργεÝ τουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ στα προϊÞντα προÛλευσησ τρÝτων χωρων που
καταφθÀνουν στα συνορα ενÞσ απÞ τα εδÀφη του
παραρτηµατοσ I¯
η) «εισαγωγη»: η θÛση προϊÞντων σε ελευθερη κυκλοφορÝα καθωσ και η πρÞθεση θÛσησ προϊÞντων σε ελευθερη κυκλοφορÝα κατÀ την Ûννοια του Àρθρου 79 του
κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92¯
θ) «τελωνειακÞσ προορισµÞσ»: ο προορισµÞσ που αναφÛρεται στο Àρθρο 4, σηµεÝο 15 του κανονισµου (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92¯
ι) «Þροι εισαγωγησ»: οι κτηνιατρικÛσ απαιτησεισ για τα
προσ εισαγωγη προϊÞντα Þπωσ προβλÛπονται στην κοινοτικη νοµοθεσÝα¯
κ) «αρµÞδια αρχη»: η κεντρικη αρχη ενÞσ κρÀτουσ µÛλουσ
η οποÝα εÝναι αρµÞδια για τη διενÛργεια των κτηνιατρικων ελÛγχων, η οποιαδηποτε αρχη στην οποÝα Ûχει
εκχωρησει την αρµοδιÞτητα αυτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Α
 ρθρο 3

δ) «φυσικÞσ Ûλεγχοσ»: ο Ûλεγχοσ του Ýδιου του προϊÞντοσ,
ο οποÝοσ µπορεÝ να περιλαµβÀνει Ûλεγχο τησ συσκευασÝασ και τησ θερµοκρασÝασ, καθωσ και δειγµατοληψÝα
και εργαστηριακη εξÛταση¯

1. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν ωστε καµµÝα παρτÝδα προερχÞµενη απÞ τρÝτη χωρα να µην εισÛρχεται σε Ûνα απÞ τα
εδÀφη του παραρτηµατοσ I εÀν δεν Ûχει υποβληθεÝ στουσ
κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

ε) «ενδιαφερÞµενοσ για το φορτÝο»: το φυσικÞ η νοµικÞ
πρÞσωπο το οποÝο, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του

2. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν ωστε κÀθε παρτÝδα να
εισÛρχεται σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I µÞνον
µÛσω συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ.

(1) ΕΕ L 395 τησ 30.12.1989, σ. 13¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 τησ 15.3.1993,
σ. 49).
(2) ΕΕ L 224 τησ 18.8.1990, σ. 29¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 92/118/ΕΟΚ.

(3) ΕΕ L 302 τησ 19.10.1992, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 17 τησ 21.1.1997,
σ. 1).
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3. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν ωστε οι ενδιαφερÞµενοι για
το φορτÝο να υποχρεουνται να κοινοποιουν τα στοιχεÝα εκ
των προτÛρων εÝτε συµπληρωνοντασ τα αντÝστοιχα σηµεÝα
του πιστοποιητικου που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 εÝτε παρÛχοντασ λεπτοµερη περιγραφη —γραπτωσ η σε οποιοδηποτε ηλεκτρονικÞ υπÞστρωµα— τησ
παρτÝδασ που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 1, συµπεριλαµβανοµÛνων των παρτÝδων που αναφÛρονται στο Àρθρο 9
και στο Àρθρο 19 παρÀγραφοσ 1, στο κτηνιατρικÞ προσωπικÞ του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ Þπου
προσκοµÝζονται τα προϊÞντα.
Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να ελÛγχουν τα δηλωτικÀ των
πλοÝων και των αεροπλÀνων καθωσ και την αντιστοιχÝα
τουσ προσ τισ προαναφερÞµενεσ δηλωσεισ και Ûγγραφα.
4. Οι τελωνειακÛσ αρχÛσ στισ οποÝεσ υπÀγεται γεωγραφικÀ ο συνοριακÞσ σταθµÞσ επιθεωρησησ εγκρÝνουν τον
τελωνειακÞ προορισµÞ των παρτÝδων µÞνον συµφωνα µε
τισ επιταγÛσ του πιστοποιητικου που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1.
5. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
και ιδÝωσ ο κατÀλογοσ των υποβλητÛων σε κτηνιατρικÞ
Ûλεγχο προϊÞντων, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 4
1. ΚÀθε παρτÝδα υποβÀλλεται στουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ που αναφÛρεται
στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 απÞ το προσωπικÞ τησ αρµÞδιασ αρχησ υπÞ την ευθυνη του επÝσηµου κτηνιÀτρου
συµφωνα µε το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β).
2. Για κÀθε παρτÝδα, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ συµβουλευεται, βÀσει των πληροφοριων που αναφÛρονται στο
Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 3, τη βÀση δεδοµÛνων που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα I τησ απÞφασησ 92/438/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου τησ 13ησ ΙουλÝου 1993 για τη µηχανογρÀφηση
των κτηνιατρικων διαδικασιων εισαγωγησ (σχÛδιο Shift) (1).
ΕπιπλÛον, για κÀθε παρτÝδα που προορÝζεται να εισαχθεÝ
σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ
οδηγÝασ, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ συµβουλευεται, αν απαιτεÝται, τη βÀση δεδοµÛνων που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα II τησ απÞφασησ 92/438/ΕΟΚ.
Ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ µεριµνÀ ωστε να πραγµατοποιουνται Þλεσ οι εργασÝεσ που απαιτουνται για την τηρηση τησ
βÀσησ των δεδοµÛνων που προβλÛπονται απÞ την απÞφαση 92/438/ΕΟΚ.
3. ΚÀθε παρτÝδα υποβÀλλεται σε Ûλεγχο εγγρÀφων ανεξαρτητωσ του τελωνειακου προορισµου τησ, για να διαπιστωθεÝ:
α) εÀν τα στοιχεÝα των κτηνιατρικων πιστοποιητικων η
εγγρÀφων, που αναφÛρει το Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 1,
αντιστοιχουν στισ πληροφορÝεσ που εÝχαν κοινοποιηθεÝ
εκ των προτÛρων συµφωνα µε την παρÀγραφο 3 του
Àρθρου 3¯
(1) ΕΕ L 243 τησ 25.8.1992, σ. 27¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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β) σε περÝπτωση εισαγωγησ, εÀν τα στοιχεÝα των κτηνιατρικων πιστοποιητικων η εγγρÀφων, η Àλλων εγγρÀφων, παρÛχουν τα απαιτουµενα εχÛγγυα.
4. Πλην των ειδικων περιπτωσεων που προβλÛπονται
στα Àρθρα 9 Ûωσ 15, ο επÝσηµοσ κτηνιÀτροσ διενεργεÝ:
α) Ûλεγχο ταυτÞτητοσ κÀθε παρτÝδασ για να βεβαιωθεÝ, Þτι
τα προϊÞντα ανταποκρÝνονται στα στοιχεÝα των πιστοποιητικων η εγγρÀφων που συνοδευουν τισ παρτÝδεσ.
Πλην των προϊÞντων «χυµα» που προβλÛπει η οδηγÝα
92/118/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙανουαρÝου
1992, για τον καθορισµÞ των Þρων υγειονοµικου ελÛγχου καθωσ και των υγειονοµικων Þρων που διÛπουν το
εµπÞριο και τισ εισαγωγÛσ στην ΚοινÞτητα προϊÞντων
που δεν υπÞκεινται, Þσον αφορÀ τουσ προαναφερÞµενουσ Þρουσ, στισ ειδικÛσ κοινοτικÛσ ρυθµÝσεισ που αναφÛρονται στο κεφÀλαιο I του παραρτηµατοσ Α τησ
οδηγÝασ 89/662/ΕΟΚ και, Þσον αφορÀ τουσ παθογÞνουσ παρÀγοντεσ, τησ οδηγÝασ 90/425/ΕΟΚ (2), η εργασÝα αυτη περιλαµβÀνει:
i) Þταν τα προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ φθÀνουν
εντÞσ εµπορευµατοκιβωτÝων, εξακρÝβωση Þτι οι
σφραγÝδεσ που επιθÛτει ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ (η η
αρµÞδια αρχη) Þταν απαιτουνται απÞ την κοινοτικη νοµοθεσÝα εÝναι Àθικτεσ και Þτι τα αναγραφÞµενα στοιχεÝα αντιστοιχουν στα στοιχεÝα του συνοδευτικου εγγρÀφου η πιστοποιητικου,
ii) στισ λοιπÛσ περιπτωσεισ:
— για Þλουσ τουσ τυπουσ προϊÞντων, Ûλεγχο τησ
παρουσÝασ και τησ συµφωνÝασ των σφραγÝδων,
των επÝσηµων σηµÀτων η των σηµÀτων καταλληλÞτητασ που δεÝχνουν τη χωρα και την εγκατÀσταση προÛλευσησ προσ τισ σφραγÝδεσ και τα
σηµατα του πιστοποιητικου η του εγγρÀφου,
— για τα συσκευασµÛνα σε πρωτη η δευτερη
συσκευασÝα προϊÞντα, επιπλÛον, Ûλεγχο τησ ειδικησ σηµανσησ που προβλÛπεται απÞ την κτηνιατρικη νοµοθεσÝα,
β) φυσικÞ Ûλεγχο κÀθε παρτÝδασ για:
i) να διαπιστωσει αν τα προϊÞντα ανταποκρÝνονται
στισ απαιτησεισ τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ και
βρÝσκονται σε κατÀλληλη κατÀσταση για να χρησιµοποιηθουν για το σκοπÞ που ορÝζεται στο πιστοποιητικÞ η στο συνοδευτικÞ Ûγγραφο.
Οι Ûλεγχοι αυτοÝ πρÛπει να διενεργουνται συµφωνα
µε τα κριτηρια του παραρτηµατοσ III,
(2) ΕΕ L 62 τησ 15.3.1993, σ. 49¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/90/ΕΚ (ΕΕ L 13 τησ 16.1.1997,
σ. 24).
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ii) να εκτελεÝ, µε συχνÞτητα που θα ορισθεÝ πριν την
1η ΙουνÝου 1999 διÀ τησ διαδικασÝασ του Àρθρου 29:
— τισ επιτÞπιεσ εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ,
— τισ απαιτουµενεσ επÝσηµεσ δειγµατοληψÝεσ και
να φροντÝζει ωστε τα σχετικÀ δεÝγµατα να αναλυονται το συντοµÞτερο δυνατÞν.
5. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 5
1. ΜετÀ τη διενÛργεια των απαιτουµενων κτηνιατρικων
ελÛγχων, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ εκδÝδει για τη συγκεκριµÛνη παρτÝδα προϊÞντων πιστοποιητικÞ το οποÝο βεβαιωνει
τα πορÝσµατα των προαναφερÞµενων ελÛγχων συµφωνα µε
το υπÞδειγµα του παραρτηµατοσ Β τησ απÞφασησ 93/
13/ΕΟΚ (1), και το οποÝο προσαρµÞζεται ενδεχοµÛνωσ
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4 του παρÞντοσ Àρθρου.
2. Το πιστοποιητικÞ που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 1
συνοδευει την παρτÝδα:
— Þσον χρÞνο η παρτÝδα παραµÛνει υπÞ τελωνειακη επιτηρηση, οπÞτε στο εν λÞγω Ûγγραφο πρÛπει να γÝνεται
αναφορÀ στο τελωνειακÞ Ûγγραφο,
— σε περÝπτωση εισαγωγησ, µÛχρι την πρωτη εγκατÀσταση
που αναφÛρεται στην οδηγÝα 89/662/ΕΟΚ, η το πρωτο
κÛντρο η οργανισµÞ προορισµου που αναφÛρεται στην
οδηγÝα 90/425/ΕΟΚ.
3. ΕÀν η παρτÝδα εÝναι σε πολλÀ τµηµατα, οι διατÀξεισ
των παραγρÀφων 1 και 2 ισχυουν για το καθÛνα απÞ
αυτÀ.
4. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
συµπεριλαµβανοµÛνων των προσαρµογων του Παραρτηµατοσ Β τησ απÞφασησ 93/13/ΕΟΚ, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 6
1.

Οι συνοριακοÝ σταθµοÝ επιθεωρησησ πρÛπει:

α) να γειτνιÀζουν αµÛσωσ µε το σηµεÝο εισÞδου σε Ûνα
απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I και σε τÞπο ο
οποÝοσ ορÝζεται η εγκρÝνεται απÞ τισ τελωνειακÛσ αρχÛσ
συµφωνα µε το Àρθρο 38 παρÀγραφοσ 1, πρωτο εδÀφιο, στοιχεÝα α) και β) του κανονισµου (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του ΣυµβουλÝου.
ΩστÞσο, µπορεÝ να γÝνει δεκτÞσ, µε τη διαδικασÝα τησ
παραγρÀφου 2 και Ûνασ συνοριακÞσ σταθµÞσ επιθεωρησησ που βρÝσκεται σε κÀποια απÞσταση απÞ το
(1) ΕΕ L 9 τησ 15.1.1993, σ. 33¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση 96/32/ΕΚ (ΕΕ L 9 τησ 12.1.1996,
σ. 9).
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σηµεÝο εισÞδου Þταν τουτο απαιτεÝται για λÞγουσ γεωγραφικων εµποδÝων (Þπωσ π.χ. οι αποβÀθρεσ εκφÞρτωσησ, οι αυχÛνεσ) και, στην περÝπτωση σιδηροδροµικησ
µεταφορÀσ, στον πρωτο σιδηροδροµικÞ σταθµÞ στÀσησ
που ορÝζει η αρµÞδια αρχη¯
β) να βρÝσκονται υπÞ την αρµοδιÞτητα επÝσηµου κτηνιÀτρου, ο οποÝοσ και αναλαµβÀνει την πραγµατικη
ευθυνη των ελÛγχων. Ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ µπορεÝ να
επικουρεÝται απÞ ειδικÀ εκπαιδευµÛνο βοηθητικÞ προσωπικÞ.
Ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ εξασφαλÝζει την πληρη ενηµÛρωση των βÀσεων δεδοµÛνων που αναφÛρονται στην
τρÝτη περÝπτωση του Àρθρου 1 παραγρÀφοσ 1 τησ
απÞφασησ 92/438/ΕΟΚ.
2. Ο κατÀλογοσ των συνοριακων σταθµων επιθεωρησησ
που ισχυει κατÀ την ηµεροµηνÝα δηµοσÝευσησ τησ παρουσασ οδηγÝασ µπορεÝ να τροποποιεÝται η να συµπληρωνεται
µεταγενÛστερα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29:
α) µε την προσθηκη οποιουδηποτε νÛου συνοριακου
σταθµου επιθεωρησησ:
— που προτεÝνεται απÞ τα κρÀτη µÛλη, αφου η αρµÞδια αρχη βεβαιωθεÝ Þτι τηρουνται οι απαιτησεισ του
παραρτηµατοσ Β τησ παρουσασ οδηγÝασ και τησ
απÞφασησ 92/525/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ, τησ 3ησ
ΝοεµβρÝου 1992, για τον καθορισµÞ των Þρων Ûγκρισησ των µεθοριακων σταθµων τησ ΚοινÞτητασ
οι οποÝοι εÝναι επιφορτισµÛνοι µε τουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ κατÀ την εισαγωγη προϊÞντων που
προÛρχονται απÞ τρÝτεσ χωρεσ (2),
— που επιθεωρεÝται απÞ την Επιτροπη σε συνεργασÝα
µε την αρµÞδια αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ,
β) µε την ανÀκληση τησ Ûγκρισησ ενÞσ συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ, Þταν διαπιστωνεται Þτι δεν τηρουνται οι προυMποθÛσεισ του παραρτηµατοσ II, εÝτε κατÀ
τη διÀρκεια ελÛγχου που διενεργεÝται απÞ την αρµÞδια
αρχη, εÝτε υστερα απÞ τισ επιθεωρησεισ που προβλÛπονται στο Àρθρο 23 εÀν το κρÀτοσ µÛλοσ δεν λαµβÀνει
υπÞψη του τα πορÝσµατα τησ επιθεωρησησ αυτησ εντÞσ
ευλογου διαστηµατοσ και ιδÝωσ εÀν οι επιθεωρησεισ
κατÛδειξαν σοβαρουσ κινδυνουσ για την υγεÝα ανθρωπων η ζωων.
3. Îνα κρÀτοσ µÛλοσ πρÛπει, για σοβαρουσ λÞγουσ, ιδÝωσ
δηµÞσιασ υγεÝασ η υγεÝασ των ζωων, να αναστεÝλει την
Ûγκριση ενÞσ συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ που βρÝσκεται στην επικρÀτειÀ του, ενηµερωνει δε την Επιτροπη
και τα Àλλα κρÀτη µÛλη για την αναστολη αυτη και για
τουσ σχετικουσ λÞγουσ. Η αποκατÀσταση του συνοριακου
σταθµου επιθεωρησησ στον κατÀλογο γÝνεται µÞνον
συµφωνα µε την παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α).
4. Η Επιτροπη καταρτÝζει και δηµοσιευει κατÀλογο των
εγκεκριµÛνων συνοριακων σταθµων επιθεωρησησ, καθωσ
και τισ περιπτωσεισ προσωρινησ αναστολησ τησ Ûγκρισησ.
(2) ΕΕ L 331 τησ 17.11.1992, σ. 16.
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5. Îωσ Þτου ληφθουν οι αποφÀσεισ που προβλÛπονται
στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α), εξακολουθεÝ να εφαρµÞζεται ο κατÀλογοσ που καταρτÝστηκε συµφωνα µε την οδηγÝα
90/675/ΕΟΚ µε την επιφυλαξη τησ περÝπτωσησ που προβλÛπεται στην παρÀγραφο 3.
6. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 7
1. ΚÀθε παρτÝδα που προορÝζεται για εισαγωγη σε Ûνα
απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I συνοδευεται απÞ το
πρωτÞτυπο των κτηνιατρικων πιστοποιητικων η εγγρÀφων
η το πρωτÞτυπο Àλλων εγγρÀφων που απαιτουνται απÞ
την κτηνιατρικη νοµοθεσÝα. Το πρωτÞτυπο των πιστοποιητικων η εγγρÀφων παραµÛνει στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ.
2. ΥπÞ την επιφυλαξη του Àρθρου 10, κÀθε παρτÝδα
προϊÞντων απÞ τρÝτη χωρα που προορÝζεται για εισαγωγη
σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I υποβÀλλεται σε
Ûλεγχο ταυτÞτητοσ και σε φυσικÞ Ûλεγχο που προβλÛπεται
στο Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 4.
3. Η τελωνειακη αρχη επιτρÛπει την εισαγωγη παρτÝδων
προϊÞντων µÞνον εÀν, µε την επιφυλαξη των τελωνειακων
κανονισµων και των ειδικων διατÀξεων που θα θεσπισθουν
συµφωνα µε το Àρθρο 10 παρÀγραφοι 2 και 3 και το
Àρθρο 18, αποδεικνυεται Þτι Ûχουν διενεργηθεÝ ικανοποιητικÀ οι απαιτουµενοι κτηνιατρικοÝ Ûλεγχοι, Þτι Ûχει εκδοθεÝ
το σχετικÞ πιστοποιητικÞ συµφωνα µε το Àρθρο 5 και Þτι η
αρµÞδια αρχη Ûχει την εγγυηση Þτι Ûχουν καταβληθεÝ η θα
καταβληθουν οι δαπÀνεσ επιθεωρησησ που προβλÛπονται
απÞ την οδηγÝα 85/73/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ
ΙανουαρÝου 1985, για τη χρηµατοδÞτηση των υγειονοµικων
επιθεωρησεων και ελÛγχων που προβλÛπονται απÞ τισ οδηγÝεσ 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 90/675/ΕΟΚ και 91/496/
ΕΟΚ (1) (τροποποιηµÛνη και κωδικοποιηµÛνη).
4. ΕÀν η παρτÝδα πληροÝ τουσ Þρουσ εισαγωγησ, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ χορηγεÝ στον ενδιαφερÞµενο επικυρωµÛνο
αντÝγραφο του πρωτοτυπου των πιστοποιητικων η εγγρÀφων και εκδÝδει, συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1,
το πιστοποιητικÞ το οποÝο βεβαιωνει Þτι η παρτÝδα εÝναι
συµφωνη µε τουσ Þρουσ αυτουσ βÀσει των κτηνιατρικων
ελÛγχων που διενεργηθηκαν στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ.
5. Οι συναλλαγÛσ των προϊÞντων που αναφÛρονται στισ
οδηγÝεσ 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ και των οποÝων επιτρÛπεται η εισαγωγη, συµφωνα µε την παρÀγραφο 3, του
παρÞντοσ Àρθρου σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I τησ παρουσασ οδηγÝασ, πρÛπει να πραγµατοποιεÝται
συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ που ορÝζονται στισ εν λÞγω
οδηγÝεσ και ιδÝωσ στο κεφÀλαιο II.
6. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
(1) ΕΕ L 32 τησ 5.2.1985, σ. 14¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 τησ 1.7.1996,
σ. 1).
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Α
 ρθρο 8

1.

Ùταν:

— τα προϊÞντα προορÝζονται για κρÀτοσ µÛλοσ η περιοχη
Þπου ισχυουν ειδικÛσ απαιτησεισ στο πλαÝσιο τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ,
— πραγµατοποιηθηκαν δειγµατοληψÝεσ των οποÝων Þµωσ
τα αποτελÛσµατα δεν εÝναι γνωστÀ κατÀ την αναχωρηση του µεταφορικου µÛσου απÞ το συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ,
— πρÞκειται για εισαγωγÛσ που Ûχουν επιτραπεÝ για ειδικουσ σκοπουσ, στισ περιπτωσεισ που προβλÛπονται απÞ
την κοινοτικη νοµοθεσÝα
πρÛπει να κοινοποιουνται συµπληρωµατικÛσ πληροφορÝεσ
στην αρµÞδια αρχη του τÞπου προορισµου µÛσω του δικτυου ΑΝΙΜΟ που προβλÛπει η οδηγÝα 90/425/ΕΟΚ.
2. ΚÀθε παρτÝδα προϊÞντων που αναφÛρονται στην
παρÀγραφο 1, πρωτη και τρÝτη περÝπτωση, η οποÝα προορÝζεται για Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ, πρÛπει να υποβÀλλεται
στον Ûλεγχο εγγρÀφων, Ûλεγχο ταυτÞτητοσ και φυσικÞ
Ûλεγχο που προβλÛπονται στο Àρθρο 4, σηµεÝα 3 και 4 στο
συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ που βρÝσκεται στην επικρÀτεια του κρÀτουσ µÛλουσ στο οποÝο εισÛρχονται τα
προϊÞντα, για να εξακριβωνεται, ιδÝωσ, το κατÀ πÞσον τα
εν λÞγω προϊÞντα πληρουν τουσ κοινοτικουσ κανÞνεσ που
εφαρµÞζονται στο κρÀτοσ µÛλοσ η την περιοχη προορισµου. ΩστÞσο, το κρÛασ Àγριων τριχωτων θηραµÀτων που
εισÀγονται µε το δÛρµα τουσ υποβÀλλεται σε φυσικÞ Ûλεγχο, εκτÞσ απÞ τον Ûλεγχο καταλληλÞτητασ και την ανÝχνευση καταλοÝπων που προβλÛπει η οδηγÝα 96/23/ΕΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ ΑπριλÝου 1996, περÝ ληψεωσ µÛτρων
ελÛγχου για ορισµÛνεσ ουσÝεσ και τα κατÀλοιπÀ τουσ σε
ζωντα ζωα και στα προϊÞντα τουσ (2), που αναφÛρονται
στο κεφÀλαιο II του παραρτηµατοσ Γ — που πρÛπει να
διενεργουνται συµφωνα µε την οδηγÝα 92/45/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ΙουνÝου 1992, για τα υγειονοµικÀ
προβληµατα και τα προβληµατα υγειονοµικου ελÛγχου
σχετικÀ µε τη θανÀτωση Àγριων θηραµÀτων και την εµπορÝα κρÛατÞσ των (3), στην εγκατÀσταση προορισµου στην
οποÝα το κρÛασ αυτÞ πρÛπει να µεταφÛρεται υπÞ τελωνειακη επιτηρηση διÀ τησ διαδικασÝασ τησ παραγρÀφου 4
πρωτη περÝπτωση του παρÞντοσ Àρθρου µαζÝ µε το πιστοποιητικÞ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1.
Τα πορÝσµατα των ελÛγχων αυτων πρÛπει να κοινοποιουνται στην αρµÞδια αρχη που εÝναι υπευθυνη για τον
συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ εισÞδου των προϊÞντων
αυτων. ΑνÀλογα µε τα πορÝσµατα αυτÀ, η αρχη αυτη
λαµβÀνει τα µÛτρα που προβλÛπονται στο Àρθρο 24.
3. Στην περÝπτωση των προϊÞντων που αναφÛρονται
στην παρÀγραφο 1, πρωτη και τρÝτη περÝπτωση, τα οποÝα
εισÛρχονται σε κρÀτοσ µÛλοσ Àλλο απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ
προορισµου, τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν Þλα τα απαιτουµενα µÛτρα ωστε οι παρτÝδεσ να φθÀσουν στο προβλεπÞµενο
κρÀτοσ µÛλοσ προορισµου.
(2) ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996, σ. 10.
(3) ΕΕ L 268 τησ 14.9.1992, σ. 35¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 10).
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4. Τα προϊÞντα, τα οποÝα, συµφωνα µε την κοινοτικη
νοµοθεσÝα, πρÛπει να παρακολουθουνται απÞ το συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ του τÞπου Àφιξησ Ûωσ την εγκατÀσταση του τÞπου προορισµου, αποστÛλλονται υπÞ τισ
ακÞλουθεσ προυMποθÛσεισ:
— οι παρτÝδεσ αποστÛλλονται µεταξυ του συνοριακου
σταθµου επιθεωρησησ του τÞπου Àφιξησ και τησ εγκατÀστασησ του τÞπου προορισµου υπÞ την εποπτεÝα τησ
αρµÞδιασ αρχησ, σε στεγανÀ οχηµατα η εµπορευµατοκιβωτια που σφραγÝζονται απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. Τα
προϊÞντα που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1, τρÝτη
περÝπτωση, πρÛπει να παραµÛνουν υπÞ τελωνειακÞ
Ûλεγχο µÛχρι τον τÞπο προορισµου συµφωνα µε τη
διαδικασÝα Τ 5 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
τησ Επιτροπησ τησ 2ασ ΙουλÝου 1993 για τον καθορισµÞ
ορισµÛνων διατÀξεων εφαρµογησ του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του ΣυµβουλÝου περÝ θεσπÝσεωσ
του κοινοτικου τελωνειακου κωδικα (1), σε συνδυασµÞ
µε το πιστοποιητικÞ το οποÝο προβλÛπεται στο Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 1 και στο οποÝο διευκρινÝζεται ο επιτρεπÞµενοσ προορισµÞσ, καθωσ και, ενδεχοµÛνωσ, η φυση τησ
προβλεπÞµενησ µεταποÝησησ,
— ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του συγκεκριµÛνου συνοριακου
σταθµου επιθεωρησησ ενηµερωνει µÛσω του δικτυου
ΑΝΙΜΟ την κτηνιατρικη αρχη που εÝναι υπευθυνη για
την εγκατÀσταση του τÞπου προορισµου τησ αποστολησ
σχετικÀ µε τον τÞπο καταγωγησ και τον τÞπο προορισµου του προϊÞντοσ,
— στην εγκατÀσταση του τÞπου προορισµου, τα προϊÞντα
υποβÀλλονται στην επεξεργασÝα που αναφÛρεται στην
οικεÝα κοινοτικη νοµοθεσÝα,
— ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του τÞπου προορισµου, η, στην
περÝπτωση του κεφαλαÝου 10 του παραρτηµατοσ I τησ
οδηγÝασ 92/118/ΕΟΚ, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ τησ ενδιÀµεσησ αποθηκησ ο οποÝοσ ενηµερωνεται απÞ τον
υπευθυνο τησ εγκατÀστασησ προορισµου, η τησ ενδιÀµεσησ αποθηκησ πρÛπει να ανακοινωνει, στον επÝσηµο
κτηνÝατρο του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ ο
οποÝοσ του γνωστοποÝησε την αποστολη, εντÞσ δεκαπενθηµÛρου, την Àφιξη του προϊÞντοσ στον προορισµÞ
του, διενεργεÝ δε τακτικουσ ελÛγχουσ για να εξακριβωσει, ιδÝωσ ελÛγχοντασ τα µητρωα εισÞδου, την Àφιξη
των προϊÞντων στην εγκατÀσταση προορισµου.
5. Ùταν αποδεικνυεται στην αρµÞδια αρχη του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ εισδοχησ, και µε την επιφυλαξη
των διατÀξεων του Àρθρου 20, Þτι τα προϊÞντα, τα οποÝα
εÝχαν δηλωθεÝ προοριζÞµενα για εγκεκριµÛνη εγκατÀσταση, δεν Ûφθασαν ποτÛ στον προορισµÞ τουσ, η αρµÞδια
αυτη αρχη λαµβÀνει τα δÛοντα µÛτρα Ûναντι του ενδιαφεροµÛνου για το φορτÝο.
6. Τα κρÀτη µÛλη υποβÀλλουν στην Επιτροπη τον κατÀλογο των εγκεκριµÛνων εγκαταστÀσεων που αναφÛρονται
στην παρÀγραφο 4 για τα εν λÞγω προϊÞντα, συµφωνα µε
τη σχετικη κοινοτικη νοµοθεσÝα.
(1) ΕΕ L 253 τησ 11.10.1993, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1427/97 (ΕΕ L 196
τησ 24.7.1997, σ. 31).
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ΕÀν η εγκατÀσταση δεν τηρεÝ τισ υποχρεωσεισ κοινοποÝησησ, το κρÀτοσ µÛροσ µπορεÝ να ανακαλÛσει την Ûγκριση
και να επιβÀλλει τισ δÛουσεσ κυρωσεισ ανÀλογα µε τη φυση
του διατρεχÞµενου κινδυνου.
Η Επιτροπη δηµοσιευει τον κατÀλογο των εγκεκριµÛνων
εγκαταστÀσεων και εξασφαλÝζει την ενηµÛρωση του και
την κοινοποÝηση του στα κρÀτη µÛλη.
7. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου, οι
οποÝεσ καταρτÝζονται υστερα απÞ διαβουλευση µε τισ
τελωνειακÛσ αρχÛσ, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 9
1. Οι παρτÝδεσ οι οποÝεσ πρÞκειται να εισαχθουν σε Ûνα
απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I και οι οποÝεσ φθÀνουν
σε Ûνα συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ αλλÀ προορÝζονται
για εισαγωγη µÛσω Àλλου συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ ο οποÝοσ βρÝσκεται στην Ýδια επικρÀτεια η στην επικρÀτεια Àλλου κρÀτουσ µÛλουσ, υποβÀλλονται σε Ûλεγχο
ταυτÞτητοσ και σε φυσικÞ Ûλεγχο στο συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ προορισµου, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η µεταφορÀ πραγµατοποιεÝται διÀ θαλÀσσησ η αÛροσ. Οι διαδικασÝεσ που πρÛπει να εφαρµÞζονται στο συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ εισαγωγησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 3
παρÀγραφοσ 2 εÝναι οι εξησ:
α) εÀν η παρτÝδα µεταφορτωνεται απευθεÝασ απÞ Ûνα
αεροπλÀνο σε Àλλο η απÞ Ûνα πλοÝο σε Àλλο, εντÞσ τησ
τελωνειακησ ζωνησ του ιδÝου λιµÛνα η αερολιµÛνα εÝτε
αµÛσωσ εÝτε µετÀ την εκφÞρτωση στην αποβÀθρα η στο
σταθµÞ επÝ διÀστηµα µικρÞτερο του ελαχÝστου που
ορÝζει το στοιχεÝο β), η αρµÞδια αρχη πρÛπει να ενηµερωνεται σχετικÀ απÞ τον ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο.
Η αρµÞδια αρχη µπορεÝ, κατ’ εξαÝρεση, Þταν υπÀρχει
κÝνδυνοσ για την υγεÝα των ζωων και τη δηµÞσια υγεÝα,
να διεξÀγει Ûλεγχο εγγρÀφων των προϊÞντων βÀσει του
πιστοποιητικου η του κτηνιατρικου εγγρÀφου καταγωγησ η οποιουδηποτε Àλλου εγγρÀφου συνοδευει τη
συγκεκριµÛνη παρτÝδα η επικυρωµÛνου αντιγρÀφου
των εγγρÀφων αυτων,
β) στισ λοιπÛσ περιπτωσεισ εκφÞρτωσησ η παρτÝδα πρÛπει:
i) να αποθηκευεται επÝ ανωτατο και κατωτατο διÀστηµα και υπÞ συνθηκεσ που θα καθοριστουν µε
τη διαδικασÝα τησ παραγρÀφου 2, υπÞ τον Ûλεγχο
τησ αρµÞδιασ αρχησ, στην τελωνειακη ζωνη του
λιµÛνα η του αερολιµÛνα για να προωθηθεÝ σε Ûνα
Àλλο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ διÀ θαλÀσσιασ η εναÛριασ µεταφορÀσ,
ii) να υποβÀλλεται σε Ûλεγχο εγγρÀφων των προϊÞντων σε αντιπαραβολη µε τα Ûγγραφα που αναφÛρονται στο στοιχεÝο α),
iii) µε την επιφυλαξη του Àρθρου 20, να υποβÀλλεται,
κατ’ εξαÝρεση, σε Ûλεγχο ταυτÞτητοσ και σε φυσικÞ
Ûλεγχο Þταν πιθανολογεÝται κÝνδυνοσ για τη δηµÞσια υγεÝα η την υγεÝα των ζωων.
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2. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
3. Το Συµβουλιο, αποφασÝζοντασ µε ειδικη πλειοψηφÝα,
προτÀσει τησ Επιτροπησ, µπορεÝ να υπÀγει το παρÞν Àρθρο και την µεταφÞρτωση επÝ του σιδηροδρÞµου.

Α
 ρθρο 10
1. ΜετÀ απÞ αÝτηση του κρÀτουσ µÛλουσ, συνοδευÞµενη
απÞ τα απαραÝτητα δικαιολογητικÀ, η µε δικη τησ πρωτοβουλÝα, η Επιτροπη µπορεÝ —µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29— να µειωσει τη συχνÞτητα των υλικων ελÛγχων,
υπÞ ορισµÛνεσ προυMποθÛσεισ και ανÀλογα ιδÝωσ µε τα
αποτελÛσµατα των προηγουµÛνων ελÛγχων, Þταν πρÞκειται
για προϊÞντα µε εναρµονισµÛνουσ Þρουσ εισαγωγησ.
ΣυγκεκριµÛνα, πρÛπει να τηρουνται οι εξησ τρεισ Þροι:
i) τα προϊÞντα να προÛρχονται απÞ τρÝτεσ χωρεσ η περιφÛρειεσ τρÝτων χωρων οι οποÝεσ προσφÛρουν ικανοποιητικÛσ υγειονοµικÛσ εγγυησεισ Þσον αφορÀ τουσ ελÛγχουσ στον τÞπο καταγωγησ των προϊÞντων που προορÝζονται για εισαγωγη σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του
παραρτηµατοσ I,
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δ) φυση των µÛτρων που εφαρµÞζονται στην τρÝτη χωρα
για τον Ûλεγχο και την καταπολÛµηση των νÞσων¯
ε) διÀρθρωση, αρµοδιÞτητεσ, ανεξαρτησÝα και προσÞντα
τησ κτηνιατρικησ υπηρεσÝασ η των Àλλων αρµÞδιων
αρχων¯
στ) τηρηση των στοιχειωδων προδιαγραφων που προβλÛπονται απÞ την κοινοτικη νοµοθεσÝα Þσον αφορÀ την
υγιεινη κατÀ την παραγωγη¯
ζ) τυποσ του η των προϊÞντων και δυνητικη επικινδυνÞτησ τουσ¯
η) κανÞνεσ για την Ûγκριση ορισµÛνων ουσιων και τηρηση
των απαιτησεων τησ οδηγÝασ 96/22/ΕΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 29ησ ΑπριλÝου 1996, περÝ απαγορευσεωσ τησ χρησιµοποιησεωσ ορισµÛνων ουσιων µε ορµονικη η θυρεοστατικη δρÀση και των β-ανταγωνιστικων ουσιων στη
ζωικη παραγωγη για κερδοσκοπικουσ λÞγουσ και τησ
οδηγÝασ 96/23/ΕΟΚ(2)¯
θ) πορÝσµατα των κοινοτικων η εθνικων επισκÛψεων ελÛγχου¯
ι) πορÝσµατα των διεξαχθÛντων ελÛγχων κατÀ την εισαγωγη¯

ii) τα προϊÞντα να προÛρχονται απÞ εγκαταστÀσεισ που
περιÛχονται σε κατÀλογο που καταρτÝζεται συµφωνα
µε την κοινοτικη νοµοθεσÝα η, σε περÝπτωση εγκαταστÀσεων που Ûχουν εγκριθεÝ συµφωνα µε την απÞφαση 95/408/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουνÝου 1995,
σχετικÀ µε τισ λεπτοµÛρειεσ κατÀρτισησ, για µια µεταβατικη περÝοδο, προσωρινων πινÀκων εγκαταστÀσεων
τρÝτων χωρων, απÞ τισ οποÝεσ επιτρÛπεται στα κρÀτη
µÛλη να εισÀγουν ορισµÛνα προϊÞντα ζωικησ προÛλευσησ, προϊÞντα αλιεÝασ η ζωντα δÝθυρα µαλÀκια (1), απÞ
εγκατÀσταση που Ûχει υποβληθεÝ σε κοινοτικη η εθνικη επιθεωρηση, εφÞσον η υποχρÛωση αυτη προβλÛπεται απÞ την κοινοτικη νοµοθεσÝα.

ια) ανÀλυση του κινδυνου που συνιστουν η φυση, η
παρουσÝαση η ο τρÞποσ µεταφορÀσ των προσ εισαγωγη
προϊÞντων.

iii) να Ûχουν θεσπιστεÝ πιστοποιητικÀ εισαγωγησ για τα
συγκεκριµÛνα προϊÞντα.

4. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

2. Πριν υποβÀλει πρÞταση για την παροχη των παρεκκλÝσεων αυτων στα προϊÞντα που προÛρχονται απÞ µια
συγκεκριµÛνη τρÝτη χωρα, η Επιτροπη υποβÀλλει στην
επιτροπη Ûκθεση για την τηρηση, εκ µÛρουσ τησ εν λÞγω
τρÝτησ χωρασ, των ακÞλουθων κριτηρÝων:
α) εγγυησεισ που παρÛχονται απÞ την εν λÞγω τρÝτη χωρα
για Þλη η τµηµα τησ επικρατεÝασ τησ Þσον αφορÀ την
τηρηση των κοινοτικων απαιτησεων, συµπεριλαµβανοµÛνων των απαιτησεων για τον Ûλεγχο των καταλοÝπων¯
β) υγειονοµικη κατÀσταση των ζωων στη συγκεκριµÛνη
τρÝτη χωρα¯
γ) πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την υγειονοµικη κατÀσταση
στη χωρα¯
(1) ΕΕ L 243 τησ 11.10.1995,σ. 17¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση 97/34/ΕΚ (ΕΕ L 13 τησ 16.1.1997,
σ. 33).

3. Με την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 1, εÝναι επÝσησ
δυνατÞν να αποφασÝζεται, κατÞπιν διαπραγµατευσεων
αµοιβαÝα µεÝωση τησ συχνÞτητασ των φυσικων ελÛγχων,
στο πλαÝσιο συµφωνÝασ κτηνιατρικησ ισοδυναµÝασ που
συνÀπτεται µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και µιασ τρÝτησ χωρασ.
Οι µειωσεισ αυτÛσ εισÀγονται στην κοινοτικη νοµοθεσÝα µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 11
1. Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν, εξ ονÞµατοσ Þλων των
κρατων µελων µÛσω των οποÝων θα πραγµατοποιηθεÝ η
διαµετακÞµιση, τη διαµετακÞµιση παρτÝδων απÞ µια τρÝτη
χωρα προσ µια Àλλη τρÝτη χωρα, µÞνον Þταν
α) οι παρτÝδεσ αυτÛσ προÛρχονται απÞ τρÝτη χωρα, απÞ
την οποÝα δεν απαγορευονται εισαγωγÛσ προϊÞντων
στα εδÀφη του παραρτηµατοσ I, και προορÝζονται για
Àλλη τρÝτη χωρα.
Η αρµÞδια αρχη µπορεÝ να παρεκκλÝνει απÞ την απαÝτηση αυτη στην περÝπτωση που µια παρτÝδα µεταφορτωνεται κατ’ Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) απευθεÝασ απÞ Ûνα αεροπλÀνο σε Àλλο η απÞ Ûνα πλοÝο σε
Àλλο, εντÞσ τησ τελωνειακησ ζωνησ του Ýδιου λιµανιου
η αερολιµÛνα, για να επαναποσταλεÝ, χωρÝσ Àλλη στÀ(2) ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996, σ. 3.
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ση, στα εδÀφη του παραρτηµατοσ Α, συµφωνα µε
γενικÀ κριτηρια οριζÞµενα βÀσει τησ παραγρÀφου 4
του παρÞντοσ Àρθρου¯
β) η διαµετακÞµιση αυτη Ûχει προηγουµÛνωσ εγκριθεÝ απÞ
τον επÝσηµο κτηνÝατρο του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ του κρÀτουσ µÛλουσ Þπου φθÀνει για πρωτη
φορÀ η παρτÝδα σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I¯
γ) ο ενδιαφερÞµενοσ του φορτÝου αναλαµβÀνει εκ των
προτÛρων την υποχρÛωση να ξαναπÀρει τη συγκεκριµÛνη παρτÝδα εÀν τα προϊÞντα αυτÀ απορριφθουν,
προκειµÛνου να εξασφαλÝσει τη διÀθεση τουσ συµφωνα
µε το Àρθρο 17.
2. Η Ûγκριση που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 1, εξαρτÀται απÞ την τηρηση των ακÞλουθων Þρων:
α) οι παρτÝδεσ που προσκοµÝζονται για διαµετακÞµιση
στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ συνοδευονται απÞ
τα πιστοποιητικÀ η Ûγγραφα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1, και ενδεχοµÛνωσ απÞ επικυρωµÛνεσ µεταφρÀσεισ
αυτων¯
β) η παρτÝδα προϊÞντων πρÛπει να προσκοµÝζεται στον εν
λÞγω συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ για να υποβληθεÝ σε Ûλεγχο εγγρÀφων και ταυτÞτητοσ.
Η αρµÞδια κτηνιατρικη αρχη µπορεÝ να χορηγεÝ παρÛκκλιση για τον Ûλεγχο εγγρÀφων και ταυτÞτητοσ για τη
θαλÀσσια η αεροπορικη µεταφορÀ Þταν η παρτÝδα:
— δεν Ûχει εκφορτωθεÝ. Στην περÝπτωση αυτη και υπÞ
την επιφυλαξη του Àρθρου 20, ο Ûλεγχοσ εγγρÀφων
περιορÝζεται σε εξÛταση του δηλωτικου,
— µεταφορτωνεται κατÀ το Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝο α) απευθεÝασ απÞ Ûνα αεροπλÀνο σε Àλλο
η απÞ Ûνα πλοÝο σε Àλλο, εντÞσ τησ τελωνειακησ
ζωνησ του ιδÝου λιµÛνα η αερολιµÛνα.
— Þταν υπÀρχει κÝνδυνοσ για τη δηµÞσια υγεÝα η την
υγεÝα των ζωων η Þταν υπÀρχει υπÞνοια για παρατυπÝεσ, πρÛπει να διεξÀγεται συµπληρωµατικÞσ
φυσικÞσ Ûλεγχοσ¯
γ) σε περÝπτωση διÛλευσησ απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I οδικωσ, σιδηροδροµικωσ η δια ποτÀµιασ οδου, η
παρτÝδα αυτη:
— αποστÛλλεται υπÞ τελωνειακη επιτηρηση, συµφωνα
µε τη διαδικασÝα Τ 1 του κανονισµου (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92, στο σηµεÝο εξÞδου απÞ την ΚοινÞτητα, µαζÝ µε το Ûγγραφο που προβλÛπεται στην
παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α) του παρÞντοσ Àρθρου και
το πιστοποιητικÞ που προβλÛπεται στο Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 1 στο οποÝο αναφÛρεται ο συνοριακÞσ
σταθµÞσ επιθεωρησησ απÞ τον οποÝο η παρτÝδα θα
εγκαταλεÝψει το Ûδαφοσ τησ ΚοινÞτητασ,
— µεταφÛρεται, χωρÝσ διακοπη φÞρτωσησ η κατÀτµηση του φορτÝου µετÀ την αναχωρηση του απÞ το
συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ του σηµεÝου Àφιξησ, σε οχηµατα η εµπορευµατοκιβωτια σφραγισµÛνα απÞ τισ αρχÛσ. ΚατÀ τη µεταφορÀ δεν επιτρÛπεται κανÛνασ χειρισµÞσ επÝ του φορτÝου,
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— εγκαταλεÝπει την ΚοινÞτητα µÛσω συνοριακου
σταθµου επιθεωρησησ εντÞσ τριÀντα το πολυ ηµερων απÞ την αναχωρηση απÞ το συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ εισδοχησ, εκτÞσ εÀν χορηγεÝται γενικη
παρÛκκλιση συµφωνα µε τη διαδικασÝα τησ παραγρÀφου 4 για να ληφθουν υπÞψη δεÞντωσ αιτιολογηµÛνεσ καταστÀσεισ γεωγραφικησ αποµÀκρυνσησ¯
δ) ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ που επιτρÛπει τη µεταφορÀ
ενηµερωνει σχετικÀ τον επÝσηµο κτηνÝατρο του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ του σηµεÝου εξÞδου
µÛσω του δικτυου ΑΝΙΜΟ¯
ε) ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ εξÞδου βεβαιωνει στο πιστοποιητικÞ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 Þτι οι συγκεκριµÛνεσ παρτÝδεσ εγκατÛλειψαν την Îνωση και διαβιβÀζει
αντÝγραφο του εγγρÀφου αυτου στο συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ εισοδοχησ µε φαξ η µε οποιοδηποτε Àλλο
µÛσο.
Αν ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του συνοριακου σταθµου
επιθεωρησησ εισδοχησ δεν ενηµερωθεÝ για την Ûξοδο
των προϊÞντων απÞ την ΚοινÞτητα εντÞσ τησ προθεσµÝασ που προβλÛπεται στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο γ),
τρÝτη περÝπτωση, απευθυνεται στην αρµÞδια τελωνειακη αρχη η οποÝα διενεργεÝ Þλεσ τισ Ûρευνεσ για να
διαπιστωσει τον πραγµατικÞ προορισµÞ των προϊÞντων.
3. Οι δαπÀνεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου, περιλαµβανοµÛνων των δαπανων επιθεωρησησ και ελÛγχου που
προβλÛπει, βαρυνουν τον ενδιαφερÞµενο του φορτÝου η
τον εκπρÞσωπÞ του, χωρÝσ αποζηµÝωση απÞ το κρÀτοσ
µÛλοσ συµφωνα µε τισ αρχÛσ που προκυπτουν εκ του
Àρθρου 1 τησ οδηγÝασ 85/73/ΕΟΚ.
4. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
ιδÝωσ δε η ανταλλαγη πληροφοριων µεταξυ των συνοριακων σταθµων επιθεωρησησ των σηµεÝων εισÞδου και εξÞδου, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 12
1. Οι παρτÝδεσ προϊÞντων απÞ τρÝτεσ χωρεσ, οι οποÝεσ
προορÝζονται για ελευθερη ζωνη, ελευθερη αποθηκη η
τελωνειακη αποθηκη συµφωνα µε τον κανονισµÞ (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 µπορουν να γÝνονται δεκτÛσ απÞ την αρµÞδια
αρχη µÞνον εÀν ο ενδιαφερÞµενοσ του φορτÝου Ûχει δηλωσει εκ των προτÛρων Þτι ο τελικÞσ προορισµÞσ των προϊÞντων εÝναι η θÛση τουσ σε ελευθερη κυκλοφορÝα σε Ûνα των
εδαφων του παραρτηµατοσ I, η Þτι Ûχουν Àλλο τελικÞ
προορισµÞ ωσ τελικÞ προορισµÞ τουσ και εÀν τα προϊÞντα
αυτÀ τηρουν η Þχι τουσ Þρουσ εισαγωγησ.
Αν δεν διευκρινισθεÝ ο τελικÞσ προορισµÞσ, το προϊÞν
λογÝζεται προοριζÞµενο να τεθεÝ σε ελευθερη κυκλοφορÝα
σε Ûδαφοσ του παραρτηµατοσ I.
2. Οι παρτÝδεσ τησ παραγρÀφου 1 υποβÀλλονται, στο
συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ εισδοχησ σε Ûλεγχο εγγρÀφων και ταυτÞτητοσ προκειµÛνου να εξασφαλισθεÝ Þτι
πληρουν τουσ εν λÞγω Þρουσ εισαγωγησ.
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Ο φυσικÞσ Ûλεγχοσ περιττευει, εκτÞσ αν πιθανολογεÝται
σοβαρÞσ κÝνδυνοσ για την υγεÝα ανθρωπου και ζωων, Þταν
ο Ûλεγχοσ εγγρÀφων δεÝχνει Þτι τα οικεÝα προϊÞντα δεν
πληρουν τισ κοινοτικÛσ προδιαγραφÛσ.

των προϊÞντων αυτων στον Ýδιο χωρο Þταν τα
προϊÞντα που δεν πληρουν τισ κοινοτικÛσ προδιαγραφÛσ εναποθηκευονται σε κλειστÞ χωρο που κλειδωνει,

Οι παρτÝδεσ αυτÛσ πρÛπει να συνοδευονται απÞ τα Ûγγραφα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1, συνοδευÞµενα ενδεχοµÛνωσ απÞ επικυρωµÛνεσ µεταφρÀσεισ.

— να διεθÛτουν χωρουσ για τουσ διενεργουντεσ τουσ
κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ.

3. Αν κατÀ τουσ ελÛγχουσ τησ παραγρÀφου 2 διαπιστωθεÝ Þτι πληρουνται οι κοινοτικοÝ Þροι ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ συντÀσσει το
πιστοποιητικÞ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 και τα τελωνειακÀ Ûγγραφα. Οι αρµÞδιεσ κτηνιατρικÛσ και τελωνειακÛσ
αρχÛσ του σταθµου επιτρÛπουν την εισδοχη σε αποθηκη
ελευθερησ ζωνησ, σε ελευθερη αποθηκη η σε τελωνειακη
αποθηκη. Κτηνιατρικωσ, τα προϊÞντα αυτÀ θεωρουνται
κατÀλληλα να τεθουν αργÞτερα σε ελευθερη κυκλοφορÝα.
4. ΕÀν, κατÀ τουσ ελÛγχουσ τησ παραγρÀφου 2, διαπιστωνεται Þτι τα προϊÞντα δεν τηρουν τισ κοινοτικÛσ απαιτησεισ ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του συνοριακου σταθµου
επιθεωρησησ συντÀσσει αναλÞγωσ το πιστοποιητικÞ του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 και τα τελωνειακÀ Ûγγραφα. Οι
τελωνειακÛσ και κτηνιατρικÛσ αρχÛσ του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ µπορουν στην περÝπτωση αυτη να επιτρÛψουν την εισδοχη σε αποθηκη ελευθερησ ζωνησ, σε ελευθερη αποθηκη η σε τελωνειακη αποθηκη µÞνο αν, τηρουµÛνου του Àρθρου 16, πληρουνται οι εξησ Þροι:
α) τα προϊÞντα δεν πρÛπει να προÛρχονται απÞ τρÝτη
χωρα τελουσα υπÞ απαγÞρευση βÀσει του Àρθρου 11
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α), πρωτη φρÀση,
β) οι αποθηκεσ των ελευθερων ζωνων και οι ελευθερεσ η
τελωνειακÛσ αποθηκεσ πρÛπει να εγκρÝνονται απÞ την
αρµÞδια αρχη για την αποθηκευση προϊÞντων. Για να
εγκριθουν, πρÛπει να ανταποκρÝνονται στισ εξησ απαιτησεισ:
— να αποτελουνται απÞ κλειστÞ χωρο του οποÝου τα
σηµεÝα εισÞδου και εξÞδου ελÛγχονται διαρκωσ,
απÞ τον υπευθυνο αποθηκησ. Στισ αποθηκεσ µÛσα
σε ελευθερη ζωνη, ολÞκληρη η ζωνη πρÛπει να
αποτελεÝ κλειστÞ χωρο υπÞ τον συνεχη Ûλεγχο τησ
τελωνειακησ αρχησ,
— να ανταποκρÝνονται στουσ Þρουσ Ûγκρισησ που ορÝζονται για τισ αποθηκεσ στισ οποÝεσ αποθηκευονται
το η τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα, απÞ την κοινοτικη
νοµοθεσÝα η, ελλεÝψει αυτησ, απÞ την εθνικη νοµοθεσÝα,
— να προβαÝνουν σε καθηµερινη καταγραφη Þλων
των παρτÝδων που εισÛρχονται η εξÛρχονται απÞ
την αποθηκη κÀθε µÛρα, τησ φυσησ και τησ ποσÞτητασ των προϊÞντων ανÀ παρτÝδα και του ονÞµατοσ
και τησ διευθυνσησ του παραληπτη. Τα στοιχεÝα
αυτÀ πρÛπει να διατηρουνται επÝ τρÝα τουλÀχιστον
Ûτη,
— να διαθÛτουν χωριστουσ χωρουσ εναποθηκευσησ η/
και/ κατÀψυξησ που επιτρÛπουν την εναποθηκευση
των προϊÞντων που δεν τηρουν την κτηνιατρικη
νοµοθεσÝα.
Η αρµÞδια αρχη µπορεÝ Þµωσ, για τισ υφιστÀµενεσ
αποθηκεσ, να επιτρÛψει την χωριστη εναποθηκευση

Αν οι Ûλεγχοι τησ παραγρÀφου 2 του παρÞντοσ Àρθρου
καταδεÝξουν Þτι ο ενδιαφερÞµενοσ για το φορτÝο Ûχει κÀνει
ψευδη δηλωση δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 του παρÞντοσ
Àρθρου, ο τελευταÝοσ αυτÞσ υποχρεουται να προβεÝ στη
διÀθεση τησ παρτÝδασ συµφωνα µε το Àρθρο 17.
5. Οι αρµÞδιεσ αρχÛσ λαµβÀνουν Þλα τα απαιτουµενα
µÛτρα:
— για να ελÛγχουν Þτι διατηρουνται οι Þροι Ûγκρισησ των
αποθηκων,
— για να αποφευγεται η αποθηκευση των προϊÞντων που
δεν τηρουν τισ κοινοτικÛσ κτηνιατρικÛσ απαιτησεισ
στουσ Ýδιουσ χωρουσ η διαµερÝσµατα µε τα προϊÞντα
που τισ τηρουν,
— για να εξασφαλÝζουν αποτελεσµατικÞ Ûλεγχο των εισÞδων και εξÞδων απÞ την αποθηκη και, κατÀ τισ ωρεσ
πρÞσβασησ στισ αποθηκεσ η ζωνεσ, την εποπτεÝα απÞ
την κτηνιατρικη αρχη. Μεριµνουν ιδÝωσ ωστε τα προϊÞντα που δεν τηρουν την κοινοτικη κτηνιατρικη νοµοθεσÝα να µην εξÛλθουν των χωρων η διαµερισµÀτων
Þπου ευρÝσκονται, χωρÝσ Àδεια τησ αρµÞδιασ αρχησ,
— να διαθÛτουν χωρουσ για τουσ διενεργουντεσ τουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ,
— για να διενεργουν κÀθε απαιτουµενο Ûλεγχο ωστε να
αποφευγεται οποιαδηποτε αλλοÝωση η υποκατÀσταση
των προϊÞντων που εÝναι αποθηκευµÛνα στισ αποθηκεσ
η οποιαδηποτε αλλαγη τησ πρωτησ η τησ δευτερησ
συσκευασÝασ η µεταποÝησησ,
6. Για λÞγουσ που αφορουν την υγεÝα ανθρωπων και
ζωων, Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να απαγορευσει την εÝσοδο, σε τελωνειακη αποθηκη, ελευθερη αποθηκη η ελευθερη
ζωνη, προϊÞντων που δεν πληρουν τουσ Þρουσ τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ.
7. Οι παρτÝδεσ δεν πρÛπει να εισÀγονται σε ελευθερεσ
ζωνεσ, ελευθερη αποθηκη η τελωνειακη αποθηκη αν δεν
διαθÛτουν τελωνειακη σφραγÝδα.
8. Οι παρτÝδεσ τησ παραγρÀφου 4 του παρÞντοσ Àρθρου
δυνανται να εγκαταλεÝψουν µια ελευθερη αποθηκη, µÝα
τελωνειακη αποθηκη η µÝα ελευθερη ζωνη µÞνο για να
αποσταλλουν εÝτε προσ τρÝτη χωρα εÝτε προσ αποθηκη
προβλεποµÛνη στο Àρθρο 13, εÝτε για να καταστραφουν
υπÞ τον Þρο Þτι:
— η αποστολη προσ τρÝτη χωρα πρÛπει να γÝνει τηρουµÛνων των απαιτησεων του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝο γ) και του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα α), γ), δ) και ε),
— η µεταφορÀ προσ αποθηκη αναφεροµÛνη στο Àρθρο 13
πρÛπει να γÝνει υπÞ την κÀλυψη ενÞσ εντυπου τελωνειακου ελÛγχου Τ 1, µε σχετικη µνεÝα τησ διευθυνσησ τησ
αποθηκησ στο συνοδευτικÞ πιστοποιητικÞ που προβλÛπεται στο Àρθρο αυτÞ,
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— η µεταφορÀ στον τÞπο καταστροφησ πρÛπει να γÝνει
µετÀ απÞ τη µετουσÝωση των οικεÝων προϊÞντων.

α) να εγκρÝνονται προηγουµÛνωσ απÞ την αρµÞδια αρχη
ωσ επιχειρησεισ¯

Στη συνÛχεια, οι παρτÝδεσ αυτÛσ αποστÛλλονται, χωρÝσ
εκφÞρτωση του φορτÝου και υπÞ την επÝβλεψη τησ αρµÞδιασ αρχησ, µε στεγανÀ οχηµατα η δοχεÝα σφραγισµÛνα απÞ
τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ.

β) να εφοδιÀζονται µε προϊÞντα τα οποÝα δεν πρÛπει να
υποβÀλλονται σε οποιαδηποτε µεταποÝηση, εκτÞσ εÀν η
πρωτη υλη πληροÝ τισ κοινοτικÛσ απαιτησεισ¯

Οι παρτÝδεσ δεν δυνανται να µεταφερθουν µεταξυ αποθηκων προβλεποµÛνων στο παρÞν Àρθρο.
9. Ùλεσ οι δαπÀνεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
συµπεριλαµβανοµÛνων των δαπανων επιθεωρησησ και
ελÛγχου που ορÝζονται απÞ το παρÞν Àρθρο, βαρυνουν τον
ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο η τον εκπρÞσωπÞ του, χωρÝσ
αποζηµÝωση απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ, συµφωνα µε τισ αρχÛσ
που απορρÛουν απÞ το Àρθρο 1 τησ οδηγÝασ 85/73/ΕΟΚ.
10. Τα κρÀτη µÛλη υποβÀλλουν στην Επιτροπη τον
κατÀλογο:
α) των ελευθερων ζωνων, ελευθερων αποθηκων και τελωνειακων αποθηκων που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 4,
β) των επιχειρησεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 13.
Η Επιτροπη εξασφαλÝζει τη δηµοσÝευση του καταλÞγου
του σηµεÝου Α στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων και ανακοινωνει στα κρÀτη µÛλη τα ονÞµατα
των επιχειρησεων του στοιχεÝου β) παρÀγραφοσ 11.
11. Σε περÝπτωση µη τηρησησ των Þρων που αναφÛρονται στισ παραγρÀφουσ 1-10 και στο µÛτρο που οι Þροι
αυτοÝ εφαρµÞζονται στην αποθηκη, η αρµÞδια αρχη υποχρεουται να αναστεÝλει την Ûγκριση τησ Þπωσ αναφÛρεται
στην παρÀγραφο 4 στοιχεÝο β) ενηµερωνοντασ σχετικωσ
την Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.
Σε περÝπτωση παρατυπιων, εκ προθÛσεωσ η βαρεÝασ αµελεÝασ, επιβÀλλονται, στον υπευθυνο τησ µεταφορÀσ τησ
παρτÝδασ µετÀ την αναχωρηση τησ απÞ την αποθηκη, οι
κυρωσεισ που προβλÛπονται απÞ την εθνικη νοµοθεσÝα του
οικεÝου κρÀτουσ µÛλουσ.
12. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
ιδÝωσ Þσον αφορÀ τισ διαδικασÝεσ ελÛγχου που πρÛπει να
εφαρµÞζονται κατÀ την Àφιξη και την αναχωρηση των
παρτÝδων προσ και απÞ τισ ζωνεσ η τισ αποθηκεσ αυτÛσ,
και τη µεταφορÀ των παρτÝδων µεταξυ των ζωνων η
αποθηκων αυτων, τον τρÞπο αποθηκευσησ των προϊÞντων
και τουσ επιτρεπÞµενουσ χειρισµουσ τουσ, θεσπÝζονται µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 13
1. Οι επιχειρησεισ που εφοδιÀζουν απευθεÝασ τα θαλÀσσια µεταφορικÀ µÛσα µε προϊÞντα που αναφÛρονται στο
Àρθρο 12 παρÀγραφοσ 4, για την τροφοδοσÝα του πληρωµατοσ και των επιβατων πρÛπει να πληρουν τισ απαιτησεισ
του Àρθρου 12 παρÀγραφοι 1, 2, παρÀγραφοσ 4 στοιχεÝα α)
και στ), σηµεÝα 2, 3 και 4 και παρÀγραφοι 5, 6, 7 και 9,
και:

γ) να διαθÛτουν κτÝρια των οποÝων η εÝσοδοσ και η
Ûξοδοσ ελÛγχονται µονÝµωσ απÞ τον υπευθυνο τησ αποθηκησ. Ùσον αφορÀ αποθηκεσ ευρισκÞµενεσ σε ελευθερη ζωνη, τυγχÀνουν εφαρµογησ οι απαιτησεισ του Àρθρου 12, παρÀγραφοσ 4 στοιχεÝο β), πρωτη περÝπτωση,
δευτερη φρÀση¯
δ) να αναλαµβÀνουν τη δÛσµευση να µην θÛσουν τα
προϊÞντα του Àρθρου 12 παρÀγραφοσ 4 στην κατανÀλωση σε Ûδαφοσ του παραρτηµατοσ I¯
ε) να ανακοινωνουν το ταχυτερο στην αρµÞδια αρχη την
Àφιξη των προϊÞντων σε αποθηκη του στοιχεÝου γ).
2.

Οι επιχειρηµατÝεσ τησ παραγρÀφου 1 υποχρεουνται:

α) να πραγµατοποιουν τισ παραδÞσεισ απευθεÝασ στα
θαλÀσσια µεταφορικÀ µÛσα, η σε ειδικÀ εγκεκριµÛνη
αποθηκη που βρÝσκεται στο λιµÀνι προορισµου, υπÞ
την προυMπÞθεση Þτι πρÛπει να λαµβÀνονται µÛτρα
ωστε τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα να µην µπορουν σε
καµιÀ περÝπτωση να εγκαταλεÝψουν τη λιµενικη ζωνη
για Àλλο προορισµÞ. Η µεταφορÀ απÞ την αρχικη
αποθηκη µÛχρι τον λιµÛνα προορισµου πρÛπει να γÝνει
υπÞ τελωνειακη επÝβλεψη συµφωνα µε την διαδικασÝα
Τ 1 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2913/92 και να συνοδευεται απÞ κτηνιατρικÞ πιστοποιητικÞ του οποÝου το
Ûντυπο θα καταρτιστεÝ µε τη διαδικασÝα τησ παραγρÀφου 6¯
β) να ενηµερωνουν εκ των προτÛρων την αρµÞδια αρχη
τησ τελωνειακησ ζωνησ του κρÀτουσ µÛλουσ απÞ το
οποÝο παραδÝδονται τα προϊÞντα, καθωσ και τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ τησ λιµενικησ ζωνησ του κρÀτουσ µÛλουσ
προορισµου, σχετικÀ µε την ηµεροµηνÝα αποστολησ
των προϊÞντων, αναφÛροντασ και τον τÞπο προορισµου
τουσ¯
γ) να αποδεικνυουν επισηµωσ Þτι τα προϊÞντα Ûφθασαν
στον τελικÞ προορισµÞ τουσ¯
δ) να τηρουν, επÝ τρÝα τουλÀχιστον Ûτη, µητρωο εισÞδου
και εξÞδου. Το µητρωο αυτÞ πρÛπει να επιτρÛπει τον
Ûλεγχο των τµηµÀτων εκεÝνων των παρτÝδων τα οποÝα
βρÝσκονται εντÞσ τησ αποθηκησ.
3. Οι επιχειρησεισ πρÛπει να µεριµνουν ωστε να προµηθευουν στα πλοÝα προϊÞντα που δεν πληρουν τισ κοινοτικÛσ απαιτησεισ µÞνο Þταν πρÞκειται για τον ανεφοδιασµÞ
των επιβατων και του πληρωµατοσ Ûξω απÞ τισ παρÀκτιεσ
ζωνεσ των εδαφων του παραρτηµατοσ I, Þπωσ ορÝζονται
απÞ τισ εθνικÛσ νοµοθεσÝεσ.
4. Η αρµÞδια αρχη τησ λιµενικησ ζωνησ του κρÀτουσ
µÛλουσ απÞ το οποÝο παραδÝδονται τα προϊÞντα, κοινοποιεÝ την παρÀδοση στην αρµÞδια αρχη τησ λιµενικησ η
αερολιµενικησ ζωνησ του κρÀτουσ µÛλουσ προορισµου το
αργÞτερο κατÀ τη στιγµη τησ αποστολησ των προϊÞντων
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και την ενηµερωνει σχετικÀ µε τον τÞπο προορισµου των
προϊÞντων µÛσω του δικτυου ΑΝΙΜΟ.
5. ΕÀν οι Þροι του παρÞντοσ Àρθρου δεν τηρηθουν, η
αρµÞδια αρχη υποχρεουται να αποσυρει την Ûγκριση τησ
παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α) ενηµερωνοντασ την Επιτροπη
και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.
6. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
ιδιωσ Þσον αφορÀ τισ διαδικασÝεσ ελÛγχου που πρÛπει να
εφαρµÞζονται κατÀ την αναχωρηση και κατÀ τη µεταφορÀ
και την παρÀδοση των προϊÞντων που πρÛπει να παραδÝδονται απευθεÝασ στα θαλÀσσια µεταφορικÀ µÛσα, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ απÞδειξησ Þτι τα προϊÞντα αυτÀ Ûφθασαν στο νÞµιµο προορισµÞ τουσ, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 14
1. Τα προϊÞντα των οποÝων ο αποδεκτÞσ, κατÀ την
Ûννοια του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τελωνειακÞσ
προορισµÞσ εÝναι Àλλοσ απÞ αυτÞν που αναφÛρεται στα
Àρθρα 7 και 12 παρÀγραφοσ 3 τησ παρουσασ οδηγÝασ,
πρÛπει να υποβÀλλονται, Þταν απαιτεÝται, εκτÞσ απÞ την
περÝπτωση καταστροφησ η επανεξαγωγησ, σε Ûλεγχο ταυτÞτητοσ και φυσικÞ Ûλεγχο προκειµÛνου να εξασφαλÝζεται
Þτι τηρουν τουσ Þρουσ εισαγωγησ.
2. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται, Þταν χρειÀζεται, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 15
1. Îνα κρÀτοσ µÛλοσ επιτρÛπει την επανεισαγωγη παρτÝδασ προϊÞντων κοινοτικησ καταγωγησ που δεν επετρÀπη η
εισαγωγη τησ σε τρÝτη χωρα αν:
α) τα προϊÞντα συνοδευονται:
i) εÝτε απÞ το πρωτÞτυπο πιστοποιητικÞ η επικυρωµÛνο απÞ την αρµοδÝα αρχη αντÝγραφο του υγειονοµικου πιστοποιητικου που συνοδευει τα προϊÞντα
στο οποÝο αναφÛρονται οι λÞγοι τησ απÞρριψησ και
η εγγυηση Þτι Ûχουν τηρηθεÝ οι Þροι αποθηκευσησ
και µεταφορÀσ των προϊÞντων και στο οποÝο διευκρινÝζεται Þτι τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα δεν υπÛστησαν κανÛνα χειρισµÞ,
ii) σε περÝπτωση σφραγισµÛνων δοχεÝων, απÞ βεβαÝωση του µεταφορÛα στην οποÝα πιστοποιεÝται Þτι το
περιεχÞµενο δεν υπÛστη κανÛνα χειρισµÞ η εκφÞρτωση¯
β) τα εν λÞγω προϊÞντα υποβÀλλονται σε Ûλεγχο εγγρÀφων, σε Ûλεγχο ταυτÞτητοσ και, στισ περιπτωσεισ που
προβλÛπονται στο Àρθρο 20, σε φυσικÞ Ûλεγχο¯
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γ) η παρτÝδα αυτη επιστρÛφεται αµÛσωσ, υπÞ τουσ Þρουσ
του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 4, στην εγκατÀσταση καταγωγησ του κρÀτουσ µÛλουσ Þπου εκδÞθηκε πιστοποιητικÞ και Þτι, εÀν πρÛπει να µεταφερθεÝ µÛσω Àλλου
κρÀτουσ µÛλουσ, Ûχει προηγουµÛνωσ εγκριθεÝ απÞ τον
επÝσηµο κτηνÝατρο του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ του κρÀτουσ µÛλουσ στο οποÝο η παρτÝδα φθÀνει
για πρωτη φορÀ σε Ûνα απÞ τα εδÀφη που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα I, εξ ονÞµατοσ Þλων των κρατων
µελων µÛσω των οποÝων θα πραγµατοποιηθεÝ η διαµετακÞµιση.
2. Îνα κρÀτοσ µÛλοσ δεν µπορεÝ να αρνηθεÝ την επανεισδοχη µιασ παρτÝδασ προϊÞντων κοινοτικησ καταγωγησ η
οποÝα απορρÝφθηκε απÞ µια τρÝτη χωρα, εÀν η αρµÞδια
αρχη η οποÝα εξÛδωσε το αρχικÞ πιστοποιητικÞ συµφωνησε για την εκ νÛου παραλαβη τησ παρτÝδασ και εÀν πληρουνται οι Þροι τησ παραγρÀφου 1.
3. Στην περÝπτωση που προβλÛπεται στισ παραγρÀφουσ 1 και 2, τα εν λÞγω προϊÞντα αποστÛλλονται στην
εγκατÀσταση καταγωγησ κατÀ τρÞπον ωστε η µεταφορÀ
τουσ να πραγµατοποιεÝται, συµφωνα µε τη διαδικασÝα που
προβλÛπεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 4, µε στεγανÀ
µεταφορικÀ µÛσα που Ûχουν αναγνωρισθεÝ και σφραγισθεÝ
απÞ την αρµÞδια αρχη Ûτσι ωστε οι σφραγÝδεσ να καταστρÛφονται µÞλισ ανοιχθεÝ το εµπορευµατοκιβωτιο.
4. Ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ που επιτρÛπει τη µεταφορÀ
ενηµερωνει την αρµÞδια αρχη του τÞπου προορισµου µÛσω
του δικτυου ΑΝΙΜΟ.
5. Οι δαπÀνεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου, περιλαµβανοµÛνων των δαπανων επιθεωρησησ και των δαπανων των ελÛγχων που επιβÀλει το παρÞν Àρθρο, βαρυνουν
τον ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο η τον εκπρÞσωπÞ του,
χωρÝσ αποζηµÝωση απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ, τηρουµÛνων των
αρχων που απορρÛουν απÞ το Àρθρο 1 τησ οδηγÝασ 85/
73/ΕΟΚ.
6. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
Α
 ρθρο 16
1. Το παρÞν κεφÀλαιο δεν εφαρµÞζεται στα προϊÞντα
που:
α) αποτελουν µÛροσ των προσωπικων αποσκευων ταξιδιωτων και προορÝζονται για προσωπικη τουσ κατανÀλωση, εφÞσον η ποσÞτητα δεν υπερβαÝνει ποσÞτητα
που θα οριστεÝ συµφωνα µε την παρÀγραφο 3 και
εφÞσον τα προϊÞντα προÛρχονται απÞ κρÀτοσ µÛλοσ η
τρÝτη χωρα η τµηµα τρÝτησ χωρασ που περιÛχεται στον
κατÀλογο που καταρτÝζεται συµφωνα µε την κοινοτικη
νοµοθεσÝα και απÞ την οποÝα δεν Ûχουν απαγορευθεÝ
οι εισαγωγÛσ¯
β) αποστÛλλονται σε µικρÛσ συσκευασÝεσ προσ ιδιωτεσ,
εφÞσον πρÞκειται για εισαγωγÛσ µη εµπορικου χαρακτηρα και εφÞσον η αποστελλÞµενη ποσÞτητα δεν
υπερβαÝνει ποσÞτητα που θα οριστεÝ συµφωνα µε την
παρÀγραφο 3 και εφÞσον τα προϊÞντα προÛρχονται
απÞ τρÝτη χωρα η τµηµα τρÝτησ χωρασ που περιÛχεται
στον κατÀλογο που καταρτÝζεται συµφωνα µε την κοι-
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νοτικη νοµοθεσÝα και απÞ την οποÝα δεν απαγορευονται οι εισαγωγÛσ¯
γ) βρÝσκονται επÝ µεταφορικων µÛσων που εκτελουν διεθνη δροµολÞγια και προορÝζονται για την τροφοδοσÝα
του πληρωµατοσ η των επιβατων υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι δεν εισÀγονται σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του παραρτηµατοσ I¯
Ùταν τα προϊÞντα αυτÀ η τα απορρÝµµατα τησ κουζÝνασ τουσ εκφορτωνονται, πρÛπει να καταστρÛφονται.
ΩστÞσο, τα προϊÞντα δεν απαιτεÝται να καταστρÛφονται Þταν µεταφÛρονται απευθεÝασ απÞ Ûνα µεταφορικÞ µÛσο που εκτελεÝ διεθνη δροµολÞγια σε Àλλο, στο
Ýδιο λιµÀνι και υπÞ τελωνειακÞ Ûλεγχο¯
δ) Ûχουν υποβληθεÝ, στο µÛτρο που η ποσÞτητÀ τουσ δεν
υπερβαÝνει εκεÝνη που θα καθοριστεÝ συµφωνα µε την
παρÀγραφο 3, σε θερµικη επεξεργασÝα, σε ερµητικÀ
σφραγισµÛνα δοχεÝα, τησ οποÝασ η τιµη Fo ισουται
προσ 3,00 τουλÀχιστον και:
i) αποτελουν µÛροσ των προσωπικων αποσκευων
ταξιδιωτων και προορÝζονται για προσωπικη τουσ
κατανÀλωση,
ii) αποστÛλλονται σε µικρÛσ συσκευασÝεσ προσ ιδιωτεσ,
εφÞσον πρÞκειται για εισαγωγÛσ µη εµπορικου
χαρακτηρα,
ε) αποστÛλλονται ωσ εµπορικÀ δεÝγµατα η προορÝζονται
για εκθÛσεισ υπÞ την προυMπÞθεση Þτι δεν πρÞκειται να
διατεθουν στο εµπÞριο και Þτι Ûχουν λÀβει προηγουµÛνωσ σχετικη Àδεια απÞ την αρµÞδια αρχη¯
στ) που προορÝζονται για ειδικÛσ µελÛτεσ η αναλυσεισ, στο
µÛτρο που ο επÝσηµοσ Ûλεγχοσ επιτρÛπει να εξακριβωνεται Þτι τα προϊÞντα αυτÀ δεν διατÝθενται για ανθρωπινη διατροφη και Þτι, µετÀ τη ληξη τησ Ûκθεσησ η τη
διεξαγωγη των ειδικων µελετων η τησ ανÀλυσησ, τα
προϊÞντα αυτÀ, εκτÞσ απÞ τισ ποσÞτητεσ που χρησιµοποιηθηκαν κατÀ την ανÀλυση, καταστρÛφονται η επαναποστÛλλονται υπÞ ορισµÛνουσ Þρουσ που καθορÝζει
η αρµÞδια αρχη¯
Στην περÝπτωση που αναφÛρει το παρÞν σηµεÝο και
στην περÝπτωση που αναφÛρεται στο στοιχεÝο ε), το
κρÀτοσ µÛλοσ προορισµου µεριµνÀ ωστε τα εν λÞγω
προϊÞντα να µην µπορουν να χρησιµοποιηθουν για
χρησεισ διαφορετικÛσ απÞ εκεÝνεσ για τισ οποÝεσ εισηλθαν στο ÛδαφÞσ τησ.
2. Η παρÀγραφοσ 1 του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγει τουσ
κανÞνεσ που εφαρµÞζονται στο νωπÞ κρÛασ και στα προϊÞντα µε βÀση το κρÛασ συµφωνα µε το Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 72/462/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ
∆εκεµβρÝου 1972, περÝ των υγειονοµικων προβληµÀτων και
των υγειονοµικων µÛτρων κατÀ τισ εισαγωγÛσ ζωων του
βοεÝου και χοιρεÝου εÝδουσ και νωπων κρεÀτων προελευσεωσ τρÝτων χωρων (1).
(1) ΕΕ L 302 τησ 31.12.1972, σ. 28¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/91/ΕΚ (ΕΕ L 13 τησ 16.1.1997,
σ. 27).
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3. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, η Επιτροπη καθορÝζει τουσ κανÞνεσ εφαρµογησ και ιδÝωσ τα Þρια βÀρουσ για
τα διÀφορα προϊÞντα που ενδÛχεται να τυχουν των παρεκκλÝσεων που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1.

Α
 ρθρο 17
1. Οι παρτÝδεσ που εισÛρχονται σε Ûνα απÞ τα εδÀφη τησ
ΚοινÞτητασ χωρÝσ να υποβληθουν στουσ κτηνιατρικουσ
ελÛγχουσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των Àρθρων 3 και 4
δηµευονται και η αρµÞδια αρχη αποφασÝζει εÝτε την
καταστροφη τουσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 2 στοιχεÝο β) η την εκ νÛου αποστολη τουσ συµφωνα µε την
παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α).
2. Ùταν, βÀσει των ελÛγχων που αναφÛρονται στην
παρουσα οδηγÝα, η αρµÞδια αρχη διαπιστωνει Þτι το προϊÞν δεν πληροÝ τουσ Þρουσ εισαγωγησ, η Þταν κατÀ τουσ
ελÛγχουσ αυτουσ διαπιστωνεται παρατυπÝα, η αρµÞδια
αρχη, µετÀ απÞ διαβουλευση µε τον ενδιαφερÞµενο για το
φορτÝο η τον εκπρÞσωπÞ του, αποφασÝζει:
α) εÝτε να αποστεÝλει εκ νÛου το προϊÞν εκτÞσ των εδαφων
του παραρτηµατοσ I, απÞ τον Ýδιο συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ προσ προορισµÞ για τον οποÝο συµφωνεÝ
ο ενδιαφερÞµενοσ για το φορτÝο, µε το Ýδιο µεταφορικÞ
µÛσο, εντÞσ εξηντα το πολυ ηµερων, εφÞσον δεν αντιτÝθενται σ’ αυτÞ τα πορÝσµατα τησ κτηνιατρικησ επιθεωρησησ και οι υγειονοµικÛσ απαιτησεισ η οι απαιτησεισ
υγειονοµικου ελÛγχου.
Στην περÝπτωση αυτη, ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ του
συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ πρÛπει:
— να κινεÝ τη διαδικασÝα ενηµÛρωσησ που προβλÛπεται στην πρωτη περÝπτωση του Àρθρου 1 παρÀγραφοσ 1 τησ απÞφασησ 92/438/ΕΟΚ,
— να ακυρωνει, συµφωνα µε τισ λεπτοµÛρειεσ που θα
ορÝσει η Επιτροπη µε τη διαδικασÝα που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 7, τα κτηνιατρικÀ πιστοποιητικÀ η Ûγγραφα που συνοδευουν τα απορριπτÞµενα
προϊÞντα, ωστε τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα να µην
µπορουν να εισαχθουν απÞ Àλλον συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ¯
β) εÝτε, εÀν η εκ νÛου αποστολη εÝναι αδυνατη η Ûχει
παρÛλθει η προθεσµÝα εξηντα ηµερων που αναφÛρεται
στο σηµεÝο α) η εÀν ο ενδιαφερÞµενοσ για το φορτÝο
συµφωνεÝ αµÛσωσ, να καταστρÛφει το προϊÞν στισ πλησιÛστερεσ προσ το συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ
εγκαταστÀσεισ που προβλÛπονται για το σκοπÞ αυτÞν
συµφωνα µε την οδηγÝα 90/667/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 27ησ ΝοεµβρÝου 1990, για τη θÛσπιση υγειονοµικων
κανÞνων για τη διÀθεση και τη µεταποÝηση ζωικων
αποβλητων, τη διÀθεση τουσ στην αγορÀ και την προστασÝα απÞ τουσ παθογÞνουσ οργανισµουσ των ζωοτροφων ζωικησ προÛλευσησ η µε βÀση τα ψÀρια (2).
(2) ΕΕ L 363 τησ 27.12.1990, σ. 51¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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ΜÛχρισ Þτου επαναποσταλουν τα προϊÞντα που αναφÛρονται στο παρÞν στοιχεÝο η µÛχρισ Þτου επιβεβαιωθουν οι λÞγοι τησ απÞρριψησ, οι αρµÞδιεσ αρχÛσ
αποθηκευουν τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα υπÞ τον Ûλεγχο τησ αρµÞδιασ αρχησ δαπÀναισ του ενδιαφεροµÛνου.
3. Ùταν, απÞ τουσ ελÛγχουσ που αναφÛρονται στισ
παραγρÀφουσ 1, 2 του παρÞντοσ Àρθρου συνÀγεται σοβαρη παρÀβαση η επανειληµµÛνεσ παραβÀσεισ τησ κοινοτικησ
κτηνιατρικησ νοµοθεσÝασ, εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ των
Àρθρων 23 και 24.
4. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 2 δεν εφαρµÞζονται
Þταν η αρµÞδια αρχη Ûχει επιτρÛψει τη χρηση των προϊÞντων συµφωνα µε την οδηγÝα 90/667/ΕΟΚ, εφÞσον δεν
παρουσιÀζουν κÝνδυνο για την υγεÝα του ανθρωπου η των
ζωων.
5. Τα Ûξοδα για την εκ νÛου αποστολη η την καταστροφη τησ παρτÝδασ η τη χρηση του προϊÞντοσ για Àλλουσ
σκοπουσ βαρυνουν τον ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο η τον
εκπρÞσωπÞ του.
ΕπιπλÛον, Þταν η διαπιστωθεÝσα παρατυπÝα οφεÝλεται σε
βαρεÝα αµÛλεια η σε πρÞθεση το κρÀτοσ µÛλοσ οφεÝλει να
επιβÀλει στον ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο τισ κυρωσεισ εκ
τησ εθνικησ νοµοθεσÝασ.

L 24/21

ποτÛ σε Àλλα τµηµατα του κοινοτικου εδÀφουσ, εκτÞσ εÀν
τα εδÀφη αυτÀ τηρουν τισ απαιτησεισ τησ κοινοτικησ κτηνιατρικησ νοµοθεσÝασ.

Α
 ρθρο 19
1. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, η Επιτροπη καταρτÝζει τον κατÀλογο των φυτικων προϊÞντων τα οποÝα, λÞγω
ιδÝωσ του τελικου προορισµου τουσ, εÝναι δυνατÞν να
συνιστουν κÝνδυνο διÀδοσησ λοιµωδων η µεταδοτικων
ασθενειων για τα ζωα και, για το λÞγο αυτÞ, πρÛπει να
υποβÀλλονται στουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ που προβλÛπει η παρουσα οδηγÝα, Ýδιωσ δε στουσ ελÛγχουσ που προβλÛπονται στο Àρθρο 4, µε σκοπÞ να εξακριβωνονται η
προÛλευση και ο προβλεπÞµενοσ προορισµÞσ των φυτων
αυτων.
Με την Ýδια διαδικασÝα θεσπÝζονται τα εξησ:
— οι Þροι υγειονοµικου ελÛγχου τουσ οποÝουσ πρÛπει να
τηρουν οι τρÝτεσ χωρεσ και τα εχÛγγυα που πρÛπει να
προσφÛρουν, ιδÝωσ η φυση τησ επεξεργασÝασ που απαιτεÝται ενδεχοµÛνωσ ανÀλογα µε την υγειονοµικη κατÀσταση τουσ,

6. ΤυγχÀνουν εφαρµογησ οι διατÀξεισ τησ απÞφασησ
92/438/ΕΟΚ.

— ο κατÀλογοσ των τρÝτων χωρων στισ οποÝεσ µπορεÝ να
επιτραπεÝ, ανÀλογα µε τα εχÛγγυα, να εξÀγουν προσ την
ΚοινÞτητα τα φυτικÀ προϊÞντα που αναφÛρονται στο
πρωτο εδÀφιο,

7. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ των παραγρÀφων 1 Ûωσ 3,
ιδÝωσ δε η διαµÞρφωση ενιαÝων κριτηρÝων αξιολÞγησησ
βÀσει των οποÝων αποφασÝζεται η απÞρριψη, η κατÀσχεση
η η καταστροφη, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

— τυχÞν ειδικÛσ διαδικασÝεσ ελÛγχου, και συγκεκριµÛνα
Þσον αφορÀ τη δειγµατοληψÝα η οποÝα εÝναι δυνατÞν
να εφαρµÞζεται στα προϊÞντα αυτÀ, ιδÝωσ σε περÝπτωση
εισαγωγων χυµα.

Α
 ρθρο 18
Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 29 και βÀσει των προγραµµÀτων που αναφÛρονται στο δευτερο εδÀφιο, η Επιτροπη
θεσπÝζει τουσ κανÞνεσ που εφαρµÞζονται κατÀ τισ εισαγωγÛσ σε ορισµÛνα τµηµατα των εδαφων του παραρτηµατοσ I,
προκειµÛνου να ληφθουν υπÞψη οι ιδιαÝτερεσ φυσικÛσ
δυσκολÝεσ των εδαφων αυτων, ιδÝωσ δε η µεγÀλη τουσ
απÞσταση απÞ τµηµα του ηπειρωτικου εδÀφουσ τησ ΚοινÞτητασ.
Για το σκοπÞ αυτÞ, η Γαλλικη ∆ηµοκρατÝα, αφενÞσ, και η
Ελληνικη ∆ηµοκρατÝα, αφετÛρου, θα υποβÀλουν στην
Επιτροπη πρÞγραµµα στο οποÝο θα εκθÛτουν, για τη
συγκεκριµÛνη περÝπτωση των γαλλικων υπερπÞντιων διαµερισµÀτων, αφενÞσ, και ορισµÛνων νησων και νησιωτικων
συµπλεγµÀτων, αφετÛρου, τη φυση των ελÛγχων που πρÛπει να διεξÀγονται κατÀ την εισαγωγη προϊÞντων απÞ
τρÝτεσ χωρεσ στισ περιοχÛσ αυτÛσ, λαµβανοµÛνων υπÞψη
των φυσικων γεωγραφικων εµποδÝων που χαρακτηρÝζουν
τα εδÀφη αυτÀ.
Τα προγρÀµµατα αυτÀ πρÛπει να προσδιορÝζουν τουσ
ελÛγχουσ που πρÛπει να διενεργουνται ωστε τα προϊÞντα
που εισÀγονται σ’ αυτÀ τα εδÀφη να µην επαναποσταλουν

2. ΜÞλισ εκφορτωθουν απÞ αλιευτικÞ πλοÝο µε σηµαÝα
τρÝτησ χωρασ και πριν εισαχθουν σε Ûνα απÞ τα εδÀφη του
παραρτηµατοσ I, τα νωπÀ αλιευτικÀ προϊÞντα πρÛπει, κατ’
εφαρµογη του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του ΣυµβουλÝου, τησ 6ησ Μαιου 1994, για τον καθορισµÞ των Þρων
υπÞ τουσ οποÝουσ τα αλιευτικÀ σκÀφη τρÝτων χωρων µπορουν να εκφορτωσουν απευθεÝασ και να διαθÛτουν στο
εµπÞριο τα αλιευµατÀ τουσ στουσ λιµÛνεσ τησ ΚοινÞτητασ (1), να υποβÀλλονται στουσ κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ
που προβλÛπονται για τα ψÀρια αυτÀ Þταν εκφορτωνονται
απÞ αλιευτικÀ πλοÝα µε σηµαÝα κρÀτουσ µÛλουσ.
ΠÀντωσ, κατÀ παρÛκκλιση εκ του Àρθρου 3 παρÀγραφοσ 2,
Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να λÀβει την Àδεια, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, να διενεργεÝ τουσ ελÛγχουσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ στουσ κατεψυγµÛνουσ και υπερκατεψυγµÛνουσ τÞνουσ που εκφορτωνονται απευθεÝασ χωρÝσ
αφαÝρεση εντοσθÝων και κεφαλησ, απÞ σκÀφοσ που ανηκει
σε µεικτη εταιρεÝα καταχωρηµÛνη βÀσει των οικεÝων κοινοτικων διατÀξεων, εφÞσον:
— οι Ûλεγχοι γÝνονται απÞ την αρµÞδια αρχη του εγγυτÛρου συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ στην βιοµηχανικη εγκατÀσταση προορισµου που Ûχει Àδεια να µεταποιεÝ τα προϊÞντα αυτÀ,
(1) ΕΕ L 121 τησ 12.5.1994, σ. 3.
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— η εγκατÀσταση µεταποÝησησ δεν απÛχει του σταθµου
περισσÞτερο απÞ 75 χλµ.,
— τα προϊÞντα µεταφÛρονται υπÞ τελωνειακη επιτηρηση,
µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 4, πρωτη
περÝπτωση, απÞ το σηµεÝο εκφÞρτωσησ µÛχρι την εγκατÀσταση µεταποÝησησ.
3. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, εÝναι δυνατÞν να
παρÛχονται παρεκκλÝσεισ απÞ τισ διατÀξεισ του Àρθρου 6
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) και, Þσον αφορÀ το προσωπικÞ
που εÝναι υπευθυνο για τη διεξαγωγη των ελÛγχων και την
Ûκδοση πιστοποιητικων, απÞ τισ διατÀξεισ του Àρθρου 4
παρÀγραφοσ 1 και του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 για συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ στουσ οποÝουσ προσκοµÝζονται
και την Ûκδοση πιστοποιητικων Þπωσ αναφÛρεται στην
οδηγÝα 91/493/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουλÝου
1991, περÝ καθορισµου των υγειονοµικων κανÞνων που
διÛπουν την παραγωγη και τη διÀθεση στην αγορÀ των
αλιευτικων προϊÞντων(1).

Α
 ρθρο 20
1. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του παρÞντοσ
ΚεφαλαÝου και αν υπÀρχουν υπÞνοιεσ Þτι δεν Ûχει τηρηθεÝ
η κτηνιατρικη νοµοθεσÝα η αν υπÀρχουν αµφιβολÝεσ σχετικÀ µε:

30.1.98
Α
 ρθρο 21

1. Το αργÞτερο τρÝα Ûτη µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ
συνθηκησ προσχωρησησ, η Αυστριακη ∆ηµοκρατÝα οφεÝλει
να εισαγÀγει το συστηµα ελÛγχου που προβλÛπεται στο
παρÞν κεφÀλαιο. ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο, η ΑυστρÝα
εφαρµÞζει τα µÛτρα που θα καθοριστουν πριν απÞ την
ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ πρÀξησ προσχωρησησ µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 29. Τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να
διασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι απαιτουµενοι Ûλεγχοι διεξÀγονται
Þσο το δυνατÞν πλησιÛστερα προσ τα εξωτερικÀ συνορα
τησ ΚοινÞτητασ.
2. Το αργÞτερο δυο Ûτη µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ
συνθηκησ προσχωρησησ, η ∆ηµοκρατÝα τησ ΦινλανδÝασ
οφεÝλει να εισαγÀγει το συστηµα ελÛγχου που προβλÛπεται
στο παρÞν κεφÀλαιο. ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο, η
ΦινλανδÝα εφαρµÞζει τα µÛτρα που ορÝζονται πριν απÞ την
ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ πρÀξησ προσχωρησησ µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 29. Τα µÛτρα αυτÀ διασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι απαιτουµενοι Ûλεγχοι διεξÀγονται Þσον το
δυνατÞν πλησιÛστερα προσ τα εξωτερικÀ συνορα τησ ΚοινÞτητασ.
3. ΕπÝ δυο Ûτη µετÀ την 1η ΙουλÝου 1999 και υστερα απÞ
σχετικη αÝτηση κρÀτουσ µÛλουσ, εÝναι δυνατÞν να δοθεÝ
παρÛκκλιση, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, απÞ τισ
απαιτησεισ τησ Þγδοησ περÝπτωσησ του παραρτηµατοσ II
για τουσ συνοριακουσ σταθµουσ που βρÝσκονται στα συνορα των χωρων που Ûγιναν δεκτÛσ ωσ υποψηφιεσ για προσχωρηση.

α) την ταυτÞτητα η τον πραγµατικÞ προορισµÞ του προϊÞντοσ¯
β) την αντιστοιχÝα του προϊÞντοσ προσ τισ εγγυησεισ που
προβλÛπει η νοµοθεσÝα για τον συγκεκριµÛνο τυπο
προϊÞντων¯
γ) την τηρηση των εγγυησεων υγεÝασ των ζωων η τησ
δηµÞσιασ υγεÝασ που προβλÛπονται απÞ την κοινοτικη
νοµοθεσÝα,
ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ η η αρµÞδια αρχη διενεργουν τουσ
κτηνιατρικουσ ελÛγχουσ που κρÝνουν ενδεδειγµÛνουσ για να
επιβεβαιωσουν η να Àρουν τισ υπÞνοιεσ αυτÛσ.
Τα ελεγχÞµενα προϊÞντα πρÛπει να παραµÛνουν υπÞ τον
Ûλεγχο τησ αρµÞδιασ αρχησ µÛχρισ Þτου γÝνουν γνωστÀ τα
πορÝσµατα των ελÛγχων.
ΕÀν επιβεβαιωθουν οι υπÞνοιεσ, οι Ûλεγχοι των προϊÞντων
τησ Ýδιασ καταγωγησ πρÛπει να ενισχυονται συµφωνα µε το
Àρθρο 17 παρÀγραφοσ 3.
2. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
(1) ΕΕ L 268 τησ 24.9.1991, σ. 15¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 10).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α
 ρθρο 22
1. Αν στο Ûδαφοσ τρÝτησ χωρασ εκδηλωθεÝ η εξαπλωθεÝ
ασθÛνεια που προβλÛπεται στην οδηγÝα 82/894/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1982, για την κοινοποÝηση των ασθενειων των ζωων µÛσα στην ΚοινÞτητα(2),
ζωονÞσοσ η ασθÛνεια η οποιοδηποτε Àλλο φαινÞµενο που
ενδÛχεται να συνιστÀ σοβαρÞ κÝνδυνο για την υγεÝα των
ζωων η του ανθρωπου, η αν αυτÞ αιτιολογεÝται απÞ οποιοδηποτε Àλλο σοβαρÞ λÞγο υγειονοµικου ελÛγχου η προστασÝασ τησ υγεÝασ του ανθρωπου, ιδÝωσ λÞγω των διαπιστωσεων των εµπειρογνωµÞνων κτηνιÀτρων τησ η κατÀ τουσ
ελÛγχουσ που διενεργουνται σε Ûνα συνοριακÞ σταθµÞ
επιθεωρησησ, η Επιτροπη θεσπÝζει, µε δικη τησ πρωτοβουλÝα η κατÞπιν αιτησεωσ κρÀτουσ µÛλουσ, χωρÝσ καθυστÛρηση και ανÀλογα µε τη σοβαρÞτητα τησ κατÀστασησ, Ûνα
απÞ τα ακÞλουθα µÛτρα:
— αναστολη των εισαγωγων απÞ το συνολο η τµηµα εδÀφουσ τησ συγκεκριµÛνησ τρÝτησ χωρασ, και ενδεχοµÛνωσ,
απÞ την τρÝτη χωρα διαµετακÞµισησ,
(2) ΕΕ L 378 τησ 31.12.1982, σ. 58¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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— καθορισµÞ ειδικων Þρων για τα προϊÞντα που προÛρχονται απÞ το συνολο η τµηµα του εδÀφουσ τησ
συγκεκριµÛνησ τρÝτησ χωρασ,
— εκπÞνηση, βÀσει των πραγµατικων διαπιστωσεων, προσαρµοσµÛνων απαιτησεων ελÛγχου, στισ οποÝεσ εÝναι
δυνατÞν να περιλαµβÀνεται ειδικη ανÝχνευση των
κινδυνων για τη δηµÞσια υγεÝα η την υγεÝα των ζωων
και, ανÀλογα µε τα πορÝσµατα των ελÛγχων αυτων,
αυξηση τησ συχνÞτητασ των φυσικων ελÛγχων.
2. ΕÀν, κατÀ τη διÀρκεια ενÞσ απÞ τουσ ελÛγχουσ που
προβλÛπονται απÞ την παρουσα οδηγÝα, διαπιστωνεται Þτι
µια παρτÝδα προϊÞντων µπορεÝ να συνιστÀ κÝνδυνο για την
υγεÝα των ζωων η του ανθρωπου, η αρµÞδια κτηνιατρικη
αρχη λαµβÀνει αµÛσωσ τα ακÞλουθα µÛτρα:
— κατÀσχεση και καταστροφη τησ παρτÝδασ,
— Àµεση ενηµÛρωση των Àλλων συνοριακων σταθµων επιθεωρησησ και τησ Επιτροπησ για τισ διαπιστωσεισ και
για την καταγωγη των προϊÞντων, συµφωνα µε την
απÞφαση 92/438/ΕΟΚ.
3. Στην περÝπτωση που προβλÛπεται στην παρÀγραφο 1
του παρÞντοσ Àρθρου, η Επιτροπη µπορεÝ να λÀβει συντηρητικÀ µÛτρα για τα προϊÞντα που αναφÛρονται στα Àρθρα 11, 12 και 13.
4. ΑντιπρÞσωποι τησ Επιτροπησ µπορουν να µεταβουν
αµÛσωσ επÝ τÞπου.
5. ΕÀν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ πληροφορησει επÝσηµα την
Επιτροπη Þτι πρÛπει να ληφθουν µÛτρα διασφÀλισησ,
χωρÝσ η Επιτροπη να εφαρµÞσει τισ διατÀξεισ των παραγρÀφων 1 και 3 η να παραπÛµψει το θÛµα στη µÞνιµη
κτηνιατρικη επιτροπη συµφωνα µε την παρÀγραφο 6, το
κρÀτοσ µÛλοσ αυτÞ µπορεÝ να λÀβει συντηρητικÀ µÛτρα για
τα εν λÞγω προϊÞντα.
Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ λαµβÀνει συντηρητικÀ µÛτρα Ûναντι µιασ τρÝτησ χωρασ η εγκατÀστασησ τρÝτησ χωρασ
συµφωνα µε την παρουσα παρÀγραφο, ενηµερωνει σχετικÀ
τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη, στο πλαÝσιο τησ
µÞνιµησ κτηνιατρικησ επιτροπησ.
ΕντÞσ δÛκα εργÀσιµων ηµερων, το θÛµα παραπÛµπεται στη
µÞνιµη κτηνιατρικη επιτροπη, συµφωνα µε το Àρθρο 28, µε
σκοπÞ την παρÀταση, τροποποÝηση η κατÀργηση των µÛτρων που προβλÛπονται στισ παραγρÀφουσ 1 και 3 του
παρÞντοσ Àρθρου. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 28, µπορουν επÝσησ να εκδÝδονται και οι απαιτουµενεσ αποφÀσεισ,
συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων που αφορουν την ενδοκοινοτικη κυκλοφορÝα των προϊÞντων η τη διαµετακÞµιση.

L 24/23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
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Α
 ρθρο 23
1. Στο µÛτρο που απαιτεÝται για την οµοιÞµορφη εφαρµογη των απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, εµπειρογνωµονεσ κτηνÝατροι τησ Επιτροπησ µπορουν, σε συνεργασÝα
µε τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ:
α) να ελÛγχουν αν τα κρÀτη µÛλη συµµορφουνται προσ τισ
εν λÞγω απαιτησεισ¯
β) να πραγµατοποιουν επιτÞπιουσ ελÛγχουσ για να βεβαιωθουν Þτι οι Ûλεγχοι διενεργουνται συµφωνα µε την
παρουσα οδηγÝα.
2. Το κρÀτοσ µÛλοσ, στο Ûδαφοσ του οποÝου διενεργεÝται
επιθεωρηση, παρÛχει στουσ εµπειρογνωµονεσ κτηνιÀτρουσ
τησ Επιτροπησ κÀθε αναγκαÝα βοηθεια για την εκπληρωση
τησ αποστολησ τουσ.
Πριν την εκπÞνηση και τη δηµοσÝευση οριστικησ Ûκθεσησ,
τα πορÝσµατα των διεξαγÞµενων ελÛγχων πρÛπει να συζητουνται µε την αρµÞδια αρχη του οικεÝου κρÀτουσ µÛλουσ.
3. Ùταν κρÝνει Þτι τουτο δικαιολογεÝται απÞ τα πορÝσµατα του ελÛγχου, η Επιτροπη εξετÀζει την κατÀσταση στο
πλαÝσιο τησ µÞνιµησ κτηνιατρικησ επιτροπησ. Η Επιτροπη
µπορεÝ να εκδωσει τισ απαιτουµενεσ αποφÀσεισ µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 28.
4. Η Επιτροπη παρακολουθεÝ την εξÛλιξη τησ κατÀστασησ και, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28, τροποποιεÝ η
καταργεÝ, αναλÞγωσ, τισ αποφÀσεισ που αναφÛρονται στην
παρÀγραφο 5 του παρÞντοσ Àρθρου.
5. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται, αν χρειÀζεται, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Α
 ρθρο 24
1. Ùταν, κατÀ τουσ ελÛγχουσ που προβλÛπονται απÞ την
παρουσα οδηγÝα, διαπιστωνεται σοβαρη παρÀβαση η επανειληµµÛνεσ παραβÀσεισ τησ κοινοτικησ κτηνιατρικησ νοµοθεσÝασ, η αρµÞδια αρχη λαµβÀνει τα ακÞλουθα µÛτρα
Ûναντι των προϊÞντων τα οποÝα αφορÀ η συγκεκριµÛνη
χρηση η καταγωγη:

6. Οι αποφÀσεισ για την τροποποÝηση, την κατÀργηση η
την παρÀταση των µÛτρων που αποφασÝζονται δυνÀµει
των παραγρÀφων 1, 2, 3 και 5 του παρÞντοσ Àρθρου,
λαµβÀνονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28.

— ενηµερωνει την Επιτροπη σχετικÀ µε τη φυση των
χρησιµοποιηθÛντων προϊÞντων και την ενεχÞµενη παρτÝδα¯ η Επιτροπη ενηµερωνει, χωρÝσ καθυστÛρηση, Þλουσ τουσ συνοριακουσ σταθµουσ επιθεωρησησ,

7. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ κεφαλαÝου
θεσπÝζονται, αν χρειÀζεται, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.

— τα κρÀτη µÛλη ενισχυουν τουσ ελÛγχουσ Þλων των
παρτÝδων προϊÞντων τησ Ýδιασ καταγωγησ. ΣυγκεκριµÛνα, οι δÛκα επÞµενεσ παρτÝδεσ τησ Ýδιασ καταγωγησ
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πρÛπει να παρακρατουνται, µε την κατÀθεση εγγυησησ
για τα Ûξοδα του ελÛγχου, στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ προκειµÛνου να υποβληθουν σε φυσικÞ Ûλεγχο
και στη δειγµατοληψÝα και τισ εργαστηριακÛσ εξετÀσεισ
που προβλÛπονται στο παρÀρτηµα III.

Αν η αρµÞδια αρχη του πρωτου κρÀτουσ µÛλουσ κρÝνει Þτι
τα µÛτρα δεν επαρκουν, εξετÀξει, µαζÝ µε την αρµÞδια
αρχη του Àλλου κρÀτουσ µÛλουσ, τουσ τρÞπουσ και τα µÛσα
επανÞρθωσησ τησ κατÀστασησ, ενδεχοµÛνωσ, µε επιτÞπια
επÝσκεψη.

Ùταν οι νÛοι αυτοÝ Ûλεγχοι επιτρÛπουν να επιβεβαιωθεÝ
η παραβÝαση τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ, οι οικεÝεσ παρτÝδεσ πρÛπει να διατεθουν κατÀ τα προβλεπÞµενα στο
Àρθρο 17 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα α) και β):

Ùταν, απÞ τουσ ελÛγχουσ που αναφÛρονται στο πρωτο
εδÀφιο, διαπιστωνεται επανειληµµÛνη παρÀβαση των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, η αρµÞδια αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ προορισµου ενηµερωνει την Επιτροπη και τισ
αρµÞδιεσ αρχÛσ των Àλλων κρατων µελων.

— η Επιτροπη ενηµερωνεται για τα αποτελÛσµατα των
ενισχυµÛνων ελÛγχων και, βÀσει των πληροφοριων
αυτων, διεξÀγει Þλεσ τισ αναγκαÝεσ Ûρευνεσ για να
προσδιορÝσει τουσ λÞγουσ και την προÛλευση των παραβÀσεων.
2. Ùταν οι Ûλεγχοι αποκαλυπτουν υπÛρβαση των ανωτατων ορÝων καταλοÝπων, διενεργουνται οι Ûλεγχοι που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1, δευτερη περÝπτωση.
3. ΕÀν, στην περÝπτωση τρÝτων χωρων που Ûχουν συνÀψει συµφωνÝεσ ισοδυναµÝασ µε την ΚοινÞτητα η τρÝτων
χωρων για τισ οποÝεσ εφαρµÞζεται µειωµÛνη συχνÞτητα
ελÛγχων, µετÀ τη διενÛργεια Ûρευνασ στισ αρµÞδιεσ αρχÛσ
τησ ενδιαφερÞµενησ τρÝτησ χωρασ, η Επιτροπη καταληξει
στο συµπÛρασµα Þτι οι εν λÞγω χωρεσ δεν τηρησαν τισ
υποχρεωσεισ τουσ και τισ εγγυησεισ των σχεδÝων που αναφÛρονται στο Àρθρο 29 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 96/
23/ΕΚ, αναστÛλλει, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29 τησ
παρουσασ οδηγÝασ, την εφαρµογη των συµφωνιων αυτων η
τη µεÝωση τησ συχνÞτητασ των ελÛγχων για τα συγκεκριµÛνα προϊÞντα Ûωσ Þτου η χωρα αυτη αποδεÝξει Þτι οι
παραλεÝψεισ επανορθωθηκαν. Η αναστολη παρατεÝνεται µε
την Ýδια διαδικασÝα.

ΜετÀ απÞ αÝτηση τησ αρµÞδιασ αρχησ του κρÀτουσ µÛλουσ
προορισµου η µε δικη τησ πρωτοβουλÝα και λαµβÀνοντασ
υπÞψη τη φυση των διαπιστωθεισων παραβÀσεων, η Επιτροπη µπορεÝ:
— να αποστÛλλει επιτÞπου, σε συνεργασÝα µε τισ αρµÞδιεσ
εθνικÛσ αρχÛσ, οµÀδα ελÛγχου,
— να ζητÀ απÞ την αρµÞδια αρχη την ενÝσχυση των
ελÛγχων που διενεργουνται στο συγκεκριµÛνο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ, την τελωνειακη αποθηκη, την
ελευθερη ζωνη η την ελευθερη αποθηκη.
ΜÛχρισ Þτου διατυπωθουν τα συµπερÀσµατα τησ Επιτροπησ, το ενεχÞµενο κρÀτοσ µÛλοσ πρÛπει, µετÀ απÞ αÝτηση
του κρÀτουσ µÛλουσ προορισµου, να ενισχυει τουσ ελÛγχουσ στο συγκεκριµÛνο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ,
την τελωνειακη αποθηκη, την ελευθερη ζωνη η την ελευθερη αποθηκη.
Το κρÀτοσ µÛλοσ προορισµου µπορεÝ, απÞ την πλευρÀ του,
να εντεÝνει τουσ ελÛγχουσ των προϊÞντων που Ûχουν την
Ýδια προÛλευση.

ΕÀν εÝναι αναγκαÝο για την επανεφαρµογη των συµφωνιων, µεταβαÝνει επÝ τÞπου κοινοτικη αποστολη στην οποÝα
συµµετÛχουν εµπειρογνωµονεσ των κρατων µελων, µε Ûξοδα τησ ενδιαφερÞµενησ τρÝτησ χωρασ, προκειµÛνου να
εξακριβωσει τα σχετικÀ ληφθÛντα µÛτρα.

ΜετÀ απÞ αÝτηση ενÞσ απÞ τα δυο συγκεκριµÛνα κρÀτη
µÛλη και εφÞσον ο Ûλεγχοσ που αναφÛρεται στο πÛµπτο
εδÀφιο πρωτη περÝπτωση τησ παραπÀνω παραγρÀφου επιβεβαιωσει την υπαρξη παρατυπιων, η Επιτροπη πρÛπει να
λÀβει τα κατÀλληλα µÛτρα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28. Τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να επιβεβαιωνονται η να
αναθεωρουνται το συντοµÞτερο δυνατÞν µε την Ýδια διαδικασÝα.

Α
 ρθρο 25

2. Η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τα Ûνδικα µÛσα κατÀ των
αποφÀσεων των αρµÞδιων αρχων που προβλÛπονται απÞ
την ισχυουσα στα κρÀτη µÛλη νοµοθεσÝα.

1. Ùταν µια αρµÞδια αρχη κρÀτουσ µÛλουσ κρÝνει, βÀσει
των πορισµÀτων των ελÛγχων που διενεργουνται στον τÞπο
εµπορÝασ των προϊÞντων, Þτι οι διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ δεν τηρουνται σ’ Ûνα συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 6, σε µια τελωνειακη
αποθηκη, ελευθερη ζωνη η ελευθερη αποθηκη που αναφÛρεται στο Àρθρο 12 ενÞσ Àλλου κρÀτουσ µÛλουσ, επικοινωνεÝ αµÛσωσ µε την αρµÞδια κεντρικη αρχη του εν λÞγω
κρÀτουσ.
Η εν λÞγω αρχη λαµβÀνει Þλα τα αναγκαÝα µÛτρα και
ανακοινωνει στην αρµÞδια αρχη του πρωτου κρÀτουσ
µÛλουσ το εÝδοσ των πραγµατοποιηθÛντων ελÛγχων, τισ
αποφÀσεισ που Ûλαβε, καθωσ και την αιτιολÞγηση τουσ.

Οι αποφÀσεισ τησ αρµÞδιασ αρχησ και η αιτιολογÝα τουσ
γνωστοποιουνται στον ενδιαφερÞµενο για το φορτÝο η τον
εντολοδÞχο του.
ΕÀν ο ενδιαφερÞµενοσ η ο εντολοδÞχοσ το ζητησει, οι εν
λÞγω αποφÀσεισ και η σχετικη αιτιολογÝα τουσ επιδÝδονται
και γραπτωσ µε µνεÝα των ενδÝκων µÛσων που διαθÛτουν
βÀσει τησ ισχυουσασ στο κρÀτοσ µÛλοσ ελÛγχου νοµοθεσÝασ, καθωσ και τησ διαδικασÝασ και των προθεσµιων Àσκησησ αυτων.
3. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
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Α
 ρθρο 26
1. ΚÀθε κρÀτοσ µÛλοσ καταρτÝζει πρÞγραµµα ανταλλαγησ υπαλληλων αρµÞδιων για τη διενÛργεια ελÛγχων επÝ
των προϊÞντων που προÛρχονται απÞ τρÝτεσ χωρεσ.
2. Η Επιτροπη, στο πλαÝσιο τησ µÞνιµησ κτηνιατρικησ
επιτροπησ, συντονÝζει µε τα κρÀτη µÛλη τα προγρÀµµατα
που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1.
3. Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν Þλα τα απαιτουµενα µÛτρα
προκειµÛνου να καταστεÝ δυνατη η υλοποÝηση των προγραµµÀτων που προκυπτουν απÞ το συντονισµÞ που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α
 ρθρο 28
Στισ περιπτωσεισ που γÝνεται αναφορÀ στη διαδικασÝα του
παρÞντοσ Àρθρου, η µÞνιµη κτηνιατρικη επιτροπη, η οποÝα
Ûχει συσταθεÝ µε την απÞφαση 68/361/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (2), αποφασÝζει συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ που καθορÝζονται στο Àρθρο 17 τησ οδηγÝασ 89/662/ΕΟΚ.
Α
 ρθρο 29

4. Η υλοποÝηση των προγραµµÀτων εξετÀζεται κÀθε
χρÞνο, στο πλαÝσιο τησ µÞνιµησ κτηνιατρικησ επιτροπησ,
βÀσει εκθÛσεων των κρατων µελων.

Στισ περιπτωσεισ που γÝνεται αναφορÀ στη διαδικασÝα του
παρÞντοσ Àρθρου, η µÞνιµη κτηνιατρικη επιτροπη αποφασÝζει συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ που καθορÝζονται στο
Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ 89/662/ΕΟΚ.

5. Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν υπÞψη την κτηθεÝσα πεÝρα
προκειµÛνου να βελτιωνουν και να εµπλουτÝζουν τα προγρÀµµατα ανταλλαγων.

Α
 ρθρο 30

6. ΠρÛπει να χορηγεÝται χρηµατοδοτικη συµµετοχη τησ
ΚοινÞτητασ προκειµÛνου να επιτραπεÝ η αποτελεσµατικη
ανÀπτυξη των προγραµµÀτων ανταλλαγων. Οι λεπτοµÛρειεσ τησ χρηµατοδοτικησ συµµετοχησ τησ ΚοινÞτητασ, καθωσ
και η προβλεπÞµενη συνδροµη που βαρυνει τον προυMπολογισµÞ τησ ΚοινÞτητασ καθορÝζονται µε την απÞφαση 90/
424/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙουνÝου 1990 (1), σχετικÀ µε ορισµÛνεσ δαπÀνεσ στον κτηνιατρικÞ τοµÛα.
7. Οι λεπτοµÛρειεσ εφαρµογησ των παραγρÀφων 1, 4 και
5 του παρÞντοσ Àρθρου θεσπÝζονται, αν χρειÀζεται, µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 29.

Τα παραρτηµατα II και III µπορουν να συµπληρωνονται
µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29.
Α
 ρθρο 31
Η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ που
προκυπτουν απÞ την τελωνειακη νοµοθεσÝα.
Α
 ρθρο 32
Για την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ, τα κρÀτη µÛλη,
µπορουν να ζητουν την χρηµατοδοτικη ενÝσχυση τησ ΚοινÞτητασ που προβλÛπεται στο Àρθρο 38 τησ απÞφασησ
90/424/ΕΟΚ.

Α
 ρθρο 27
Α
 ρθρο 33

Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν ωστε οι επÝσηµοι κτηνÝατροι που
υπηρετουν στουσ συνοριακουσ σταθµουσ επιθεωρησησ να
παρακολουθουν τα ειδικÀ προγρÀµµατα κατÀρτισησ που
αναφÛρονται στο παρÞν Àρθρο.

Η οδηγÝα 90/675/ΕΟΚ καταργεÝται απÞ τισ 30 ΙανουαρÝου
1999.

Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 29 η Επιτροπη καταρτÝζει
τισ κατευθυντηριεσ γραµµÛσ στισ οποÝεσ πρÛπει να ανταποκρÝνονται τα προγρÀµµατα αυτÀ.

Οι πρÀξεισ που Ûχουν θεσπιστεÝ βÀσει τησ οδηγÝασ 90/
675/ΕΟΚ πρÛπει να εξακολουθησουν να ισχυουν µÛχρισ
Þτου θεσπιστουν διατÀξεισ που θα τισ αντικαταστησουν
βÀσει τησ παρουσασ οδηγÝασ.

ΤουλÀχιστον µÝα φορÀ το χρÞνο η Επιτροπη διοργανωνει
σεµινÀρια για τουσ υπευθυνουσ των προγραµµÀτων αυτων
για να εξασφαλÝζει το συντονισµÞ τουσ.
Οι δρÀσεισ που προβλÛπονται απÞ το παρÞν Àρθρο χρηµατοδοτουνται συµφωνα µε τον ΤÝτλο III τησ απÞφασησ
90/424/ΕΟΚ.
(1) ΕΕ L 224 τησ 18.8.1990, σ. 19¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση 94/370/ΕΚ (ΕΕ L 168 τησ 2.7.1994,
σ. 31).

ΚÀθε πρÀξη που θεσπÝζεται βÀσει τησ παρουσασ οδηγÝασ
πρÛπει, Þταν εÝναι απαραÝτητο, να διευκρινÝζει την ηµεροµηνÝα απÞ την οποÝα οι οικεÝεσ διατÀξεισ θα αντικαταστησουν τισ αντÝστοιχεσ διατÀξεισ τησ πρÀξησ που εÝχε θεσπιστεÝ βÀσει τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ.
Οι παραποµπÛσ στην καταργηθεÝσα οδηγÝα λογÝζονται ωσ
παραποµπÛσ στην παρουσα οδηγÝα και διαβÀζονται
συµφωνα µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ του παραρτηµατοσ IV.
(2) ΕΕ L 255 τησ 18.10.1968, σ. 23.
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Α
 ρθρο 34

Α
 ρθρο 35

1. Τα κρÀτη µÛλη θεσπÝζουν και δηµοσιευσουν τισ απαιτουµενεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα πριν
απÞ την 1η ΙουλÝου 1999, ενηµερωνουν δε αµÛσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµÛρα
µετÀ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

Τα κρÀτη µÛλη εφαρµÞζουν τισ διατÀξεισ αυτÛσ απÞ την 1η
ΙουλÝου 1999.

Α
 ρθρο 36

Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
2. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυξÛλλεσ, 18 ∆εκεµβρÝου 1997.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
F. BODEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ε∆ΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
1) Το Ûδαφοσ του ΒασιλεÝου του ΒελγÝου.
2) Το Ûδαφοσ του ΒασιλεÝου τησ ∆ανÝασ εκτÞσ απÞ τισ Νησουσ ΦερÞε και τη ΓροιλανδÝα.
3) Το Ûδαφοσ τησ Οµοσπονδιακησ ∆ηµοκρατÝασ τησ ΓερµανÝασ.
4) Το Ûδαφοσ του ΒασιλεÝου τησ ΙσπανÝασ εκτÞσ απÞ τη Θεουτα και τη ΜελÝλα.
5) Το εδÀφοσ τησ Ελληνικησ ∆ηµοκρατÝασ.
6) Το Ûδαφοσ τησ Γαλλικησ ∆ηµοκρατÝασ.
7) Το Ûδαφοσ τησ ΙρλανδÝασ.
8) Το Ûδαφοσ τησ Ιταλικησ ∆ηµοκρατÝασ.
9) Το Ûδαφοσ του ΜεγÀλου ∆ουκÀτου του Λουξεµβουργου.
10) Το ευρωπαϊκÞ Ûδαφοσ του ΒασιλεÝου των ΚÀτω Χωρων.
11) Το Ûδαφοσ τησ Πορτογαλικησ ∆ηµοκρατÝασ.
12) Το Ûδαφοσ του ΗνωµÛνου ΒασιλεÝου τησ ΜεγÀλησ ΒρετανÝασ και ΒÞρειασ ΙρλανδÝασ.
13) Το Ûδαφοσ τησ ∆ηµοκρατÝασ τησ ΑυστρÝασ.
14) Το Ûδαφοσ τησ ∆ηµοκρατÝασ τησ ΦινλανδÝασ.
15) Το Ûδαφοσ του ΒασιλεÝου τησ ΣουηδÝασ.

L 24/27

L 24/28

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Για να λÀβουν κοινοτικη Ûγκριση, οι συνοριακοÝ σταθµοÝ επιθεωρησησ πρÛπει να διαθÛτουν:
— το απαιτουµενο προσωπικÞ για τη διεξαγωγη του ελÛγχου των εγγρÀφων (υγειονοµικÞ πιστοποιητικÞ η
πιστοποιητικÞ καταλληλÞτητασ η οποιοδηποτε Àλλο Ûγγραφο προβλÛπεται απÞ την κοινοτικη νοµοθεσÝα)
που συνοδευουν τα προϊÞντα,
— αναλÞγωσ των ποσοτητων προϊÞντων που ελÛγχει ο συγκεκριµÛνοσ συνοριακÞσ σταθµÞσ επιθεωρησησ,
επαρκη αριθµÞ κτηνιÀτρων και ειδικÀ εκπαιδευµÛνου βοηθητικου προσωπικου για τον Ûλεγχο τησ αντιστοιχÝασ των προϊÞντων µε τα συνοδευτικÀ Ûγγραφα, καθωσ και για τη διεξαγωγη των συστηµατικων φυσικων
ελÛγχων κÀθε παρτÝδασ προϊÞντων,
— επαρκÛσ προσωπικÞ για τη δειγµατοληψÝα και την επεξεργασÝα των τυχαÝων δειγµÀτων απÞ τισ παρτÝδεσ
προϊÞντων που προσκοµÝζονται σε Ûνα συγκεκριµÛνο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ,
— αρκετÀ ευρυχωρεσ εγκαταστÀσεισ για το προσωπικÞ στο οποÝο ανατÝθεται η διενÛργεια των κτηνιατρικων
ελÛγχων,
— κατÀλληλουσ υγιεινουσ χωρουσ και εγκαταστÀσεισ για τη διενÛργεια των συνηθων αναλυσεων και των
δειγµατοληψιων που προβλÛπει η παρουσα οδηγÝα,
— κατÀλληλουσ υγιεινουσ χωρουσ και εγκαταστÀσεισ για τη ληψη και την επεξεργασÝα των δειγµÀτων κατÀ
τουσ ελÛγχουσ ρουτÝνασ που προβλÛπονται απÞ τουσ κοινοτικουσ κανÞνεσ (µικροβιολογικÛσ προδιαγραφÛσ),
— υπηρεσÝεσ ειδικευµÛνου εργαστηρÝου κοντÀ στο συνοριακÞ σταθµÞ επιθεωρησησ, στο οποÝο θα µπορουν να
γÝνονται ειδικÛσ αναλυσεισ των δειγµÀτων που λαµβÀνονται στο συνοριακÞ σταθµÞ,
— ψυκτικουσ χωρουσ και εγκαταστÀσεισ που επιτρÛπουν την αποθηκευση των τµηµÀτων των παρτÝδων τα
οποÝα λαµβÀνονται προσ ανÀλυση, καθωσ και των προϊÞντων των οποÝων δεν επετρÀπη η ελευθερη
κυκλοφορÝα απÞ τον κτηνιατρικÞ υπευθυνο του συνοριακου σταθµου επιθεωρησησ,
— κατÀλληλο εξοπλισµÞ για την ταχεÝα ανταλλαγη πληροφοριων, ιδÝωσ µε Àλλουσ συνοριακουσ σταθµουσ
επιθεωρησησ (µÛσω του µηχανογραφηµÛνου συστηµατοσ που προβλÛπεται στο Àρθρο 20 τησ οδηγÝασ
90/425/ΕΟΚ η του σχεδÝου Shift),
— τισ υπηρεσÝεσ µιασ εγκατÀστασησ που µπορεÝ να πραγµατοποιεÝ τισ επεξεργασÝεσ που προβλÛπονται απÞ την
οδηγÝα 90/667/ΕΟΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ
Με τον φυσικÞ Ûλεγχο των ζωικων προϊÞντων εξασφαλÝζεται Þτι τα προϊÞντα εÝναι πÀντα σε κατÀσταση
συµφωνη προσ τον προορισµÞ που αναφÛρεται στο πιστοποιητικÞ η το κτηνιατρικÞ Ûγγραφο: πρÛπει, συνεπωσ,
να ελÛγχονται οι εγγυησεισ Þσον αφορÀ την καταγωγη η οποÝα πιστοποιεÝται απÞ την τρÝτη χωρα και να
επιβεβαιωνεται Þτι η µετÛπειτα µεταφορÀ δεν µετÛβαλε τισ εγγυηµÛνεσ συνθηκεσ που επικρατουσαν κατÀ την
αναχωρηση, µε:
α) οργανοληπτικÛσ εξετÀσεισ: π.χ. οσµη, χρωµα, υφη, γευση¯
β) απλÛσ φυσικÛσ η χηµικÛσ δοκιµÛσ: κοπη, απÞψυξη, µαγεÝρεµα¯
γ) εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ για την ανÝχνευση:
καταλοÝπων
παθογÞνων
προσµεÝξεων
ενδεÝξεων αλλοÝωσησ.
ΑνεξÀρτητα απÞ τον τυπο των προϊÞντων, πρÛπει να πραγµατοποιουνται οι εξησ ενÛργειεσ:
α) Ûλεγχοσ των συνθηκων και των µÛσων µεταφορÀσ, ιδÝωσ για να καθÝστανται εµφανεÝσ οι ανεπÀρκειεσ η οι
διακοπÛσ τησ ψυκτικησ αλυσÝδασ¯
β) το πραγµατικÞ βÀροσ τησ παρτÝδασ πρÛπει να συγκρÝνεται προσ το βÀροσ που αναφÛρεται στο πιστοποιητικÞ η το κτηνιατρικÞ Ûγγραφο, εν ανÀγκη µε ζυγιση ολÞκληρησ τησ παρτÝδασ¯
γ) πρÛπει να ελÛγχονται επιµελωσ τÞσο τα υλικÀ συσκευασÝασ Þσο και Þλεσ οι ενδεÝξεισ (σφραγÝδεσ, ετικÛτεσ)
επÝ των υλικων αυτων, ωστε να εξασφαλÝζεται η συµφωνÝα τουσ προσ την κοινοτικη νοµοθεσÝα¯
δ) πρÛπει πÀντοτε να ελÛγχεται Þτι οι θερµοκρασÝεσ που απαιτουνται απÞ την κοινοτικη νοµοθεσÝα Ûχουν
τηρηθεÝ κατÀ την µεταφορÀ¯
ε) εξÛταση διαφÞρων συσκευασιων, η, για τα προϊÞντα χυµα, δειγµατοληψÝεσ για τη διενÛργεια οργανοληπτικων ελÛγχων, φυσικοχηµικων δοκιµων, και εργαστηριακων εξετÀσεων.
Οι δοκιµÛσ πρÛπει να διεξÀγονται σε διÀφορα δεÝγµατα που λαµβÀνονται απÞ ολÞκληρη την παρτÝδα, εν
ανÀγκη, µετÀ απÞ µερικη εκφÞρτωση, ωστε να εÝναι δυνατη η πρÞσβαση σε ολÞκληρη την παρτÝδα.
ΠρÛπει να εξετÀζεται το 1% των τεµαχÝων η συσκευασιων τησ παρτÝδασ, µε κατωτατο Þριο 2 και ανωτατο
Þριο 10.
ΩστÞσο, ανÀλογα µε τα προϊÞντα και τισ περιστÀσεισ, οι κτηνιατρικÛσ υπηρεσÝεσ µπορουν να επιβÀλλουν
διεξοδικÞτερουσ ελÛγχουσ.
Για τα προϊÞντα χυµα, πρÛπει να λαµβÀνονται πÛντε τουλÀχιστον δεÝγµατα απÞ κÀθε παρτÝδα¯
στ) Þταν τα αποτελÛσµατα των δειγµατοληπτικων εργαστηριακων δοκιµων δεν εÝναι αµÛσωσ διαθÛσιµα και
Þταν δεν υπÀρχει Àµεσοσ κÝνδυνοσ για τη δηµÞσια υγεÝα η την υγεÝα των ζωων, οι παρτÝδεσ µπορουν να
ελευθερωνονται.
ΩστÞσο, Þταν οι εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ διενεργουνται επειδη υπÀρχουν υποψÝεσ παρατυπÝασ η Þταν
προηγουµενεσ δοκιµÛσ Ûχουν δωσει θετικÀ αποτελÛσµατα, οι παρτÝδεσ ελευθερωνονται µÞνον Þταν τα
αποτελÛσµατα των δοκιµων αποδειχθουν αρνητικÀ¯
ζ) η πληρησ εκφÞρτωση του µεταφορικου µÛσου πρÛπει να πραγµατοποιεÝται µÞνον στισ εξησ περιπτωσεισ:
— η φÞρτωση Ûχει γÝνει κατÀ τρÞπο που δεν επιτρÛπει την πρÞσβαση σε ολÞκληρη την παρτÝδα µε µερικη
µÞνον εκφÞρτωση,
— κατÀ το δειγµατοληπτικÞ Ûλεγχο, διαπιστωνονται ορισµÛνεσ παρατυπÝεσ,
— διαπιστωνονται παρατυπÝεσ στην προηγουµενη παρτÝδα,
— ο επÝσηµοσ κτηνÝατροσ υποπτευεται Þτι Ûχουν γÝνει παρατυπÝεσ¯
η) µετÀ την ολοκληρωση του φυσικου ελÛγχου, η αρµÞδια αρχη πρÛπει να πιστοποιεÝ τη διεξαγωγη του
ελÛγχου κλεÝνοντασ και πÀλι και σφραγÝζοντασ επισηµωσ Þλεσ τισ συσκευασÝεσ που ανοÝχθηκαν και
σφραγÝζοντασ και πÀλι Þλα τα δοχεÝα, και αναγρÀφοντασ τον αριθµÞ τησ σφραγÝδασ στο Ûγγραφο
διÛλευσησ των συνÞρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΟδηγÝα 90/675/ΕΟΚ

Α
 ρθρο 1
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 3
Α
 ρθρο 4
Α
 ρθρο 5
Α
 ρθρο 6
Α
 ρθρο 7
Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 9
Α
 ρθρο 10
Α
 ρθρο 11
Α
 ρθρο 12
Α
 ρθρο 13
Α
 ρθρο 14
Α
 ρθρο 15
Α
 ρθρο 16
Α
 ρθρο 17
Α
 ρθρο 18
Α
 ρθρο 18α
Α
 ρθρο 19
Α
 ρθρο 20
Α
 ρθρο 21
Α
 ρθρο 22
Α
 ρθρο 23
Α
 ρθρο 24
Α
 ρθρο 25
Α
 ρθρο 26
Α
 ρθρο 27
Α
 ρθρο 28
Α
 ρθρο 29
Α
 ρθρο 30
Α
 ρθρο 31
Α
 ρθρο 32
Α
 ρθρο 33
ΠαρÀρτηµα Ι
ΠαρÀρτηµα ΙΙ
—

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4

στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Παρουσα οδηγÝα

Α
 ρθρο 1
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 2 παρÀγραφοσ
—
—
Α
 ρθρο 12
Α
 ρθρο 13
—
—
Α
 ρθρο 4 παρÀγραφοσ
Α
 ρθρο 10
Α
 ρθρο 9
Α
 ρθρο 6
—
—
Α
 ρθρο 11
Α
 ρθρο 14
Α
 ρθρο 16
—
Α
 ρθρο 17
Α
 ρθρο 18
Α
 ρθρο 19
Α
 ρθρο 21
Α
 ρθρο 22
Α
 ρθρο 23
Α
 ρθρο 25
Α
 ρθρο 26
Α
 ρθρο 28
Α
 ρθρο 29
Α
 ρθρο 30
Α
 ρθρο 31
—
—
—
—
Α
 ρθρο 32
Α
 ρθρο 34
Α
 ρθρο 36
ΠαρÀρτηµα Ι
ΠαρÀρτηµα ΙΙ
ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ

1
2
2
2
2
2
2
2
2

στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο
στοιχεÝο

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
κ)

4 στοιχεÝο β)
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Ο∆ΗΓΙΑ 97/79/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου 1997
για την τροποποÝηση των οδηγιων 71/118/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ, 85/73/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ, 91/492/
ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ, 92/45/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ Þσον αφορÀ την οργÀνωση των κτηνιατρικων
ελÛγχων των προϊÞντων που εισÀγονται στην ΚοινÞτητα απÞ τρÝτεσ χωρεσ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ
και ιδÝωσ το Àρθρο 43,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (3),
Εκτιµωντασ:
Þτι, για λÞγουσ σαφηνειασ και ορθολογισµου, η οδηγÝα
90/675/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου για τον καθορισµÞ βασικων
αρχων σχετικÀ µε την οργÀνωση κτηνιατρικων ελÛγχων
των προϊÞντων προελευσεωσ τρÝτων χωρων που εισÀγονται
στην ΚοινÞτητα (4), καταργηθηκε και αντικαταστÀθηκε
απÞ την οδηγÝα 97/78/ΕΚ (5)¯
Þτι η αντικατÀσταση τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ απÞ την
οδηγÝα 97/78/ΕΚ Ûχει συνÛπειεσ στο ισχυον κεÝµενο των
ακÞλουθων οδηγιων του ΣυµβουλÝου:
— 71/118/ΕΟΚ, τησ 15ησ ΦεβρουαρÝου 1971, περÝ υγειονοµικων προβληµÀτων στον τοµÛα των συναλλαγων
νωπων κρεÀτων πουλερικων (6),
— 72/462/ΕΟΚ, τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου 1972, περÝ των υγειονοµικων προβληµÀτων και των υγειονοµικων µÛτρων
κατÀ τισ εισαγωγÛσ ζωων του βοεÝου, αιγεÝου, προβεÝου
και χοιρεÝου εÝδουσ, νωπων κρεÀτων η προϊÞντων µε
βÀση το κρÛασ προελευσεωσ τρÝτων χωρων (7),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 258 τησ 23.8.1997, σ. 7.
ΕΕ C 85 τησ 17.3.1997, σ. 76.
ΕΕ C 66 τησ 3.3.1997, σ. 43.
ΕΕ L 373 τησ 31.12.1990, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 τησ 1.7.1996,
σ. 1).
(5) ΒλÛπε σελÝδα 9 τησ παρουσασ ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ.
(6) ΕΕ L 55 τησ 8.3.1971, σ. 23¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 10).
(7) ΕΕ L 302 τησ 31.12.1972, σ. 28¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/91/ΕΚ (ΕΕ L 13 τησ 16.1.1997,
σ. 27).

— 85/73/ΕΟΚ, τησ 29ησ ΙανουαρÝου 1985, για τη χρηµατοδÞτηση των υγειονοµικων επιθεωρησεων και ελÛγχων
νωπων κρεÀτων και κρεÀτων πουλερικων (8),
— 91/67/ΕΟΚ, τησ 28ησ ΙανουαρÝου 1991, σχετικÀ µε τουσ
Þρουσ υγειονοµικου ελÛγχου που διÛπουν τη διÀθεση
στην αγορÀ ζωων και προϊÞντων υδατοκαλλιÛργειασ(9),
— 91/492/ΕΟΚ, τησ 15ησ ΙουλÝου 1991, περÝ καθορισµου
των υγειονοµικων κανÞνων που διÛπουν την παραγωγη
και τη διÀθεση στην αγορÀ ζωντων διθυρων µαλακÝων (10),
— 91/493/ΕΟΚ, τησ 22ασ ΙουλÝου 1991, περÝ καθορισµου
των υγειονοµικων κανÞνων που διÛπουν την παραγωγη
και τη διÀθεση στην αγορÀ των αλιευτικων προϊÞντων (11),
— 92/45/ΕΟΚ, τησ 16ησ ΙουνÝου 1992, για τα υγειονοµικÀ
προβληµατα και τα προβληµατα υγειονοµικου ελÛγχου
σχετικÀ µε τη θανÀτωση Àγριων θηραµÀτων και την
εµπορÝα κρÛατÞσ των (12),
— 92/118/ΕΟΚ, τησ 17ησ ∆εκεµβρÝου 1992, για τον καθορισµÞ των Þρων υγειονοµικου ελÛγχου καθωσ και των
υγειονοµικων Þρων που διÛπουν το εµπÞριο και τισ
εισαγωγÛσ στην ΚοινÞτητα προϊÞντων που δεν υπÞκεινται, Þσον αφορÀ τουσ προαναφερÞµενουσ Þρουσ, στισ
ειδικÛσ κοινοτικÛσ ρυθµÝσεισ που αναφÛρονται στο
κεφÀλαιο I του παραρτηµατοσ Α τησ οδηγÝασ 89/662/
ΕΟΚ και, Þσον αφορÀ τουσ παθογÞνουσ παρÀγοντεσ,
τησ οδηγÝασ 90/425/ΕΟΚ(13)¯
Þτι, για το λÞγο αυτÞ, οι οδηγÝεσ αυτÛσ πρÛπει να προσαρµοστουν προσ το κεÝµενο τησ οδηγÝασ 97/78/ΕΚ,
(8) ΕΕ L 32 τησ 5.2.1985, σ. 14¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 τησ 1.7.1996,
σ. 1).
(9) ΕΕ L 46 τησ 19.2.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/22/ΕΚ (ΕΕ L 243 τησ 11.10.1995,
σ. 1).
(10) ΕΕ L 268 τησ 24.9.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/61/ΕΚ (ΕΕ L 295 τησ 29.10.1997,
σ. 35).
(11) ΕΕ L 268 τησ 24.9.1991, σ. 15¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 10).
(12) ΕΕ L 268 τησ 14.9.1992, σ. 35¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 10).
(13) ΕΕ L 62 τησ 15.3.1993, σ. 49¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/90/ΕΚ (ΕΕ L 13 τησ 16.1.1997,
σ. 24).
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Η οδηγÝα 92/45/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

α) στο Àρθρο 17 διαγρÀφεται η παρÀγραφοσ 2,
Α
 ρθρο 1
1.

Η οδηγÝα 71/118/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

β) στο Àρθρο 19 διαγρÀφεται το δευτερο εδÀφιο.
8.

Η οδηγÝα 92/118/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

α) στο Àρθρο 14β παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α), διαγρÀφεται
η δευτερη πρÞταση¯

α) στο Àρθρο 12 παρÀγραφοσ 1, δευτερο εδÀφιο, οι λÛξεισ
«Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ»
αντικαθÝστανται απÞ τισ λÛξεισ «Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ 97/78/ΕΚ»¯

β) στο Àρθρο 17, διαγρÀφεται το δευτερο εδÀφιο.

β) το Àρθρο 12 παρÀγραφοσ 2 διαγρÀφεται.

2.

Η οδηγÝα 72/462/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

α) στο Àρθρο 31α, οι λÛξεισ «Àρθρο 17 τησ οδηγÝασ 90/
675/ΕΟΚ» αντικαθÝστανται απÞ τισ λÛξεισ «Àρθρο 17
τησ οδηγÝασ 97/78/ΕΚ»¯
β) το Àρθρο 31 διαγρÀφεται.
3. Στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 85/73/ΕΟΚ,
οι λÛξεισ «Àρθρο 20 τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ» αντικαθÝστανται απÞ τισ λÛξεισ «Àρθρο 22 τησ οδηγÝασ 97/78/ΕΚ».
4.

Η οδηγÝα 91/67/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

α) Το Àρθρο 23 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Α
 ρθρο 23
Οι αρχÛσ και οι κανÞνεσ που ορÝζονται στισ οδηγÝεσ
91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ εφαρµÞζονται, ιδÝωσ Þσον
αφορÀ την οργÀνωση και τη συνÛχεια που δÝνεται
στουσ ελÛγχουσ που πρÛπει να διεξÀγονται απÞ τα
κρÀτη µÛλη και τα µÛτρα διασφÀλισησ που πρÛπει να
εφαρµÞζονται»¯
β) Το Àρθρο 24 διαγρÀφεται.
5. Στο Àρθρο 10 τησ οδηγÝασ 91/492/ΕΟΚ διαγρÀφεται
το δευτερο εδÀφιο.
6.

Η οδηγÝα 91/493/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:

α) στο Àρθρο 10, δευτερο εδÀφιο, οι λÛξεισ «Àρθρο 18
παρÀγραφοσ 3 τησ οδηγÝασ 90/675/ΕΟΚ» αντικαθÝστανται απÞ τισ λÛξεισ «Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 23 τησ
οδηγÝασ 97/78/ΕΚ»¯
β) στο Àρθρο 12 διαγρÀφεται η παρÀγραφοσ 2.

Α
 ρθρο 2
1. Τα κρÀτη µÛλη θεσπÝζουν και δηµοσιευουν τισ απαιτουµενεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα πριν
απÞ την 1η ΙουλÝου 1999, ενηµερωνουν δε αµÛσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.
Τα κρÀτη µÛλη εφαρµÞζουν τισ διατÀξεισ αυτÛσ απÞ την 1η
ΙουλÝου 1999.
Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
2. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ
θεσπÝζουν στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.
Α
 ρθρο 3
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµÛρα
µετÀ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Α
 ρθρο 4
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.
ΒρυξÛλλεσ, 18 ∆εκεµβρÝου 1997.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÛοδροσ
F. BODEN

