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Ã∆ΗΓΙΑ 97/78/ΕΚ ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ

της 18ης ∆εκεµâρÝïυ 1997

για καθïρισµÞ των αρøω� ν ïργανω� σεως των κτηνιατρικω� ν ελÛγøων των πρïϊÞντων πïυ
εισÀγïνται στην ΚïινÞτητα απÞ τρÝτες øω� ρες

ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îøïντας υπÞψη:

τη συνθη� κη για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας,
και ιδÝως τï Àρθρï 43,

την πρÞταση της Επιτρïπη� ς(1),

τη γνω� µη τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ(2),

τη γνω� µη της Ãικïνïµικη� ς και Κïινωνικη� ς Επιτρïπη� ς(3),

Εκτιµω� ντας:

(1) Þτι τα úωικÀ πρïϊÞντα, τα πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευ-
σης και τα æυτικÀ πρïϊÞντα πïυ υπÞκεινται σε Ûλεγ-
øï για την απïæυγη� της διÀδïσης µεταδïτικω� ν ασθε-
νειω� ν για τα úω� α, περιλαµâÀνïνται στïν πÝνακα τïυ
παραρτη� µατïς II της συνθη� κης¯

(2) Þτι ï καθïρισµÞς, σε κïινïτικÞ επÝπεδï, των αρøω� ν
ïργÀνωσης των κτηνιατρικω� ν ελÛγøων των πρïϊÞ-
ντων πïυ πρïÛρøïνται απÞ τρÝτες øω� ρες συµâÀλλει
στην εêασæÀλιση τïυ εæïδιασµïυ� και στη σταθερï-
πïÝηση των αγïρω� ν, εναρµïνÝúïντας, παρÀλληλα, τα
αναγκαÝα µÛτρα πρïστασÝας της υγεÝας τïυ ανθρω� -
πïυ και των úω� ων¯

(3) Þτι η εγκαθÝδρυση της εσωτερικη� ς αγïρÀς κατÛστησε
απαραÝτητï τïν καθïρισµÞ κïινω� ν αρøω� ν για τïυς
κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς, δεδïµÛνïυ Þτι ïι Ûλεγøïι στα
εσωτερικÀ συ� νïρα καταργη� θηκαν¯

(4) Þτι, µετÀ την Ûκδïση της ïδηγÝας 90/675/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 10ης ∆εκεµâρÝïυ 1990, για τïν καθï-
ρισµÞ των âασικω� ν αρøω� ν σøετικÀ µε την ïργÀνωση
των κτηνιατρικω� ν ελÛγøων των πρïϊÞντων πρïελευ� -
σεως τρÝτων øωρω� ν πïυ εισÀγïνται στην ΚïινÞτη-
τα(4), σηµειω� θηκαν εêελÝêεις κατÀ την εæαρµïγη� της
και απïκτη� θηκε νÛα πεÝρα¯ Þτι, για λÞγïυς µεγαλυ� τε-
ρης διαæÀνειας, η ïδηγÝα αυτη� πρÛπει να τρïπïπïιη-
θεÝ¯

(5) Þτι πρÛπει να θεσπισθïυ� ν εναρµïνισµÛνïι Þρïι για
Þλα τα πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευσης πïυ εισÀγïνται
στην ΚïινÞτητα απÞ τρÝτες øω� ρες¯ Þτι, συνεπω� ς, πρÛ-
πει να ισøυ� ει ενιαÝï καθεστω� ς ελÛγøïυ για τα πρïϊÞ-
ντα αυτÀ και να γÝνïυν ïι αντÝστïιøες πρïσαρµïγÛς¯

(1) ΕΕ C 285 της 23.8.1997, σ. 7.
(2) ΕΕ C 85 της 17.3.1997, σ. 76.
(3) ΕΕ C 66 της 3.3.1997, σ. 43.
(4) ΕΕ L 373 της 31.12.1990, σ. 1¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε

τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1995,
σ. 1).

(6) Þτι πρÛπει να θεσπιστïυ� ν κανÞνες για τις παρτÝδες
πïυ εισÀγïνται στην ΚïινÞτητα øωρÝς να Ûøïυν
υπïâληθεÝ σε κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς σε συνïριακÞ
σταθµÞ επιθεω� ρησης¯

(7) Þτι, σε ïρισµÛνες περιπτω� σεις, τα κρÀτη µÛλη µπï-
ρïυ� ν να επιâÀλλïυν πρÞσθετïυς Þρïυς για τα πρïς
εισαγωγη� πρïϊÞντα¯ Þτι, κατÀ τη διεêαγωγη� των ελÛγ-
øων, τï ελÛγøïν κρÀτïς µÛλïς πρÛπει να λαµâÀνει
υπÞψη τïυ αυτÛς τις ειδικÛς εθνικÛς απαιτη� σεις¯

(8) Þτι, για τη µεταæÞρτωση, σε πλïÝï η� αερïπλÀνï,
πρïϊÞντων µε τελικÞ πρïïρισµÞ εντÞς της ΚïινÞτη-
τας, πρÛπει να θεσπισθïυ� ν σαæεÝς κανÞνες σøετικÀ µε
τï σηµεÝï διενÛργειας των ελÛγøων¯

(9) Þτι η κïινïτικη� νïµïθεσÝα πρïâλÛπει Þτι ïρισµÛνα
πρïϊÞντα πρÛπει να παρακïλïυθïυ� νται απÞ τïν τÞπï
Àæιêη� ς τïυς στην ΚïινÞτητα µÛøρι τïν τÞπï πρïïρι-
σµïυ� για να διαæυλαøθεÝ η δηµÞσια υγεÝα και η υγεÝα
των úω� ων¯ Þτι, γι’ αυτÞ τï λÞγï, πρÛπει να θεσπι-
σθïυ� ν αυστηρïÝ κανÞνες¯

(10) Þτι πρÛπει να θεσπισθïυ� ν αυστηρïÝ κανÞνες για τα
πρïϊÞντα πïυ æθÀνïυν στα κïινïτικÀ συ� νïρα øωρÝς
να εÝναι η ΚïινÞτητα ï τελικÞς πρïïρισµÞς τïυς,
ω� στε να εêασæαλισθεÝ Þτι τα εν λÞγω πρïϊÞντα θα
εγκαταλεÝψïυν την ΚïινÞτητα¯

(11) Þτι πρÛπει να γÝνεται διαøωρισµÞς µεταêυ� των πρïϊ-
Þντων πïυ ανταπïκρÝνïνται η� δεν ανταπïκρÝνïνται
πρïς τις κïινïτικÛς απαιτη� σεις για εισαγωγη� ¯ Þτι, για
να ληæθïυ� ν υπÞψη ïι διαæïρÛς αυτÛς, πρÛπει να
θεσπισθïυ� ν êεøωριστÀ συστη� µατα ελÛγøïυ¯

(12) Þτι ï εæïδιασµÞς των θαλÀσσιων και αερïπïρικω� ν
µεταæïρικω� ν µÛσων µε πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευσης
για τï πλη� ρωµα και τïυς επιâÀτες Ûøει µεγÀλη εµπï-
ρικη� σηµασÝα στην ΚïινÞτητα¯ Þτι, συøνÀ, τα πρïϊÞ-
ντα αυτÀ δεν ανταπïκρÝνïνται πρïς τις κïινïτικÛς
απαιτη� σεις¯ Þτι, γι’ αυτÞ τï λÞγï øρειÀúïνται αυστη-
ρïÝ κανÞνες για να πρïστατευθεÝ η δηµÞσια υγεÝα και
η υγεÝα των úω� ων¯

(13) Þτι Ûνα κïινïτικÞ πρïϊÞν πïυ απïρρÝπτεται απÞ µια
τρÝτη øω� ρα και επιστρÛæεται στην ΚïινÞτητα πρÛπει
να θεωρεÝται Þτι δεν ανταπïκρÝνεται πλÛïν πρïς τις
κïινïτικÛς απαιτη� σεις¯ Þτι, γι’ αυτÞ τï λÞγï, πρÛπει
να θεσπισθïυ� ν αυστηρïÝ κανÞνες για να πρïστατευ-
θεÝ η δηµÞσια υγεÝα και η υγεÝα των úω� ων¯

(14) Þτι πρÛπει να πρïâλεæθïυ� ν συµπληρωµατικÛς εγγυη� -
σεις για να πρïληæθεÝ η απÀτη και να θεσπιστïυ� ν
εναρµïνισµÛνα µÛτρα για την καταστïλη� των δÞλιων
ενεργειω� ν και των παρατυπιω� ν¯
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(15) Þτι η ïδηγÝα 90/675/ΕÃΚ Ûøει τρïπïπïιηθεÝ επανει-
ληµµÛνα κατÀ τρÞπï ïυσιαστικÞ και, συνεπω� ς, µε την
ευκαιρÝα των νÛων τρïπïπïιη� σεων πïυ απαιτïυ� νται,
εÝναι σκÞπιµï, για λÞγïυς σαæη� νειας και ïρθïλïγι-
σµïυ� , να καταργηθεÝ και να αντικατασταθεÝ,

Ε¥Ε∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡÃΥΣΑ Ã∆ΗΓΙΑ:

�Αρθρï 1

Τα κρÀτη µÛλη διενεργïυ� ν τïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς
στα πρïϊÞντα απÞ τρÝτες øω� ρες πïυ εισÀγïνται σε Ûνα απÞ
τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I, συ� µæωνα µε τις διατÀêεις
της παρïυ� σας ïδηγÝας.

�Αρθρï 2

1. Για τïυς σκïπïυ� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας, εæαρµÞúï-
νται, εæÞσïν øρειÀúεται, ïι ïρισµïÝ τïυ Àρθρïυ 2 της
ïδηγÝας 89/662/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 11ης ∆εκεµâρÝïυ
1989, σøετικÀ µε τïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς πïυ εæαρ-
µÞúïνται στï ενδïκïινïτικÞ εµπÞριï µε πρïïπτικη� την
υλïπïÝηση της εσωτερικη� ς αγïρÀς(1), και στï Àρθρï 2 της
ïδηγÝας 90/425/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ της 26ης ΙïυνÝïυ
1990 σøετικÀ µε τïυς κτηνιατρικïυ� ς και úωïτεøνικïυ� ς ελÛγ-
øïυς πïυ εæαρµÞúïνται στï ενδïκïινïτικÞ εµπÞριï ïρισµÛ-
νων úω� ντων úω� ων και πρïϊÞντων µε πρïïπτικη� την υλï-
πïÝηση της εσωτερικη� ς αγïρÀς(2).

2. ΕπιπλÛïν, νïïυ� νται ως:

α) «πρïϊÞντα»: τα πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευσης πïυ ανα-
æÛρïνται στις ïδηγÝες 89/662/ΕÃΚ και 90/425/ΕÃΚ,
συµπεριλαµâανïµÛνων των παραπρïϊÞντων úωικη� ς
πρïÛλευσης πïυ δεν καλυ� πτïνται απÞ τï παρÀρτηµα II
της συνθη� κης, καθω� ς και τα æυτικÀ πρïϊÞντα πïυ
αναæÛρïνται στï Àρθρï 19¯

â) «Ûλεγøïς εγγρÀæων»: η εêÛταση των κτηνιατρικω� ν πι-
στïπïιητικω� ν η� εγγρÀæων, η� Àλλων εγγρÀæων τα
ïπïÝα συνïδευ� ïυν µια παρτÝδα¯

γ) »Ûλεγøïς ταυτÞτητïς»: η ïπτικη� εêακρÝâωση της αντι-
στïιøÝας µεταêυ� των κτηνιατρικω� ν πιστïπïιητικω� ν η�
εγγρÀæων η� Àλλων εγγρÀæων πïυ πρïâλÛπïνται απÞ
την κτηνιατρικη� νïµïθεσÝα, και τïυ πρïϊÞντïς¯

δ) «æυσικÞς Ûλεγøïς»: ï Ûλεγøïς τïυ Ýδιïυ τïυ πρïϊÞντïς,
ï ïπïÝïς µπïρεÝ να περιλαµâÀνει Ûλεγøï της συσκευα-
σÝας και της θερµïκρασÝας, καθω� ς και δειγµατïληψÝα
και εργαστηριακη� εêÛταση¯

ε) «ενδιαæερÞµενïς για τï æïρτÝï»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ
πρÞσωπï τï ïπïÝï, συ� µæωνα µε τις διατÀêεις τïυ

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 92/118/ΕÃΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993,
σ. 49).

(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 92/118/ΕÃΚ.

κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 2913/92 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της
12ης ÃκτωâρÝïυ 1992, περÝ θεσπÝσεως κïινïτικïυ� τελω-
νειακïυ� κω� δικα(3), Ûøει την ευθυ� νη κατÀ τις διÀæïρες
καταστÀσεις πïυ αναæÛρïνται στïν εν λÞγω κανïνι-
σµÞ, στις ïπïÝες ενδÛøεται να âρεθεÝ η παρτÝδα, καθω� ς
και ï εκπρÞσωπïς πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 5 τïυ εν
λÞγω κανïνισµïυ� , και τï ïπïÝï αναλαµâÀνει την
ευθυ� νη αυτη� Þσïν αæïρÀ τα περαιτÛρω των ελÛγøων
πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την παρïυ� σα ïδηγÝα¯

στ) «παρτÝδα»: πïσÞτητα ïµïειδω� ν πρïϊÞντων η ïπïÝα
καλυ� πτεται απÞ τα Ýδια κτηνιατρικÀ πιστïπïιητικÀ η�
Ûγγραæα, η� απÞ Àλλα Ûγγραæα πïυ πρïâλÛπïνται απÞ
την κτηνιατρικη� νïµïθεσÝα, η ïπïÝα µεταæÛρεται µε τï
Ýδιï µεταæïρικÞ µÛσï πρïερøïµÛνη απÞ την Ýδια τρÝτη
øω� ρα η� τï Ýδιï τµη� µα αυτη� ς¯

ú) «συνïριακÞς σταθµÞς επιθεω� ρησης»: κÀθε σταθµÞς
επιθεω� ρησης πïυ ïρÝúεται και εγκρÝνεται συ� µæωνα µε
τï Àρθρï 6 για να διενεργεÝ τïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγ-
øïυς στα πρïϊÞντα πρïÛλευσης τρÝτων øωρω� ν πïυ
καταæθÀνïυν στα συ� νïρα ενÞς απÞ τα εδÀæη τïυ
παραρτη� µατïς I¯

η) «εισαγωγη� »: η θÛση πρïϊÞντων σε ελευ� θερη κυκλïæï-
ρÝα καθω� ς και η πρÞθεση θÛσης πρïϊÞντων σε ελευ� θε-
ρη κυκλïæïρÝα κατÀ την Ûννïια τïυ Àρθρïυ 79 τïυ
κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 2913/92¯

θ) «τελωνειακÞς πρïïρισµÞς»: ï πρïïρισµÞς πïυ αναæÛ-
ρεται στï Àρθρï 4, σηµεÝï 15 τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ)
αριθ. 2913/92¯

ι) «Þρïι εισαγωγη� ς»: ïι κτηνιατρικÛς απαιτη� σεις για τα
πρïς εισαγωγη� πρïϊÞντα Þπως πρïâλÛπïνται στην κïι-
νïτικη� νïµïθεσÝα¯

κ) «αρµÞδια αρøη� »: η κεντρικη� αρøη� ενÞς κρÀτïυς µÛλïυς
η ïπïÝα εÝναι αρµÞδια για τη διενÛργεια των κτηνιατρι-
κω� ν ελÛγøων, η� ïπïιαδη� πïτε αρøη� στην ïπïÝα Ûøει
εκøωρη� σει την αρµïδιÞτητα αυτη� .

ΚΕΦΑΛΑΙÃ I

ÃΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚÃΛÃΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓÌΩΝ

�Αρθρï 3

1. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνïυ� ν ω� στε καµµÝα παρτÝδα πρï-
ερøÞµενη απÞ τρÝτη øω� ρα να µην εισÛρøεται σε Ûνα απÞ τα
εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I εÀν δεν Ûøει υπïâληθεÝ στïυς
κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς της παρïυ� σας ïδηγÝας.

2. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνïυ� ν ω� στε κÀθε παρτÝδα να
εισÛρøεται σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I µÞνïν
µÛσω συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1¯ κανïνισµÞς Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ τïν κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 82/97 τïυ Ευρωπαϊ-
κïυ� ΚïινïâïυλÝïυ και τïυ ΣυµâïυλÝïυ (ΕΕ L 17 της 21.1.1997,
σ. 1).
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3. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνïυ� ν ω� στε ïι ενδιαæερÞµενïι για
τï æïρτÝï να υπïøρεïυ� νται να κïινïπïιïυ� ν τα στïιøεÝα εκ
των πρïτÛρων εÝτε συµπληρω� νïντας τα αντÝστïιøα σηµεÝα
τïυ πιστïπïιητικïυ� πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 5 παρÀ-
γραæïς 1 εÝτε παρÛøïντας λεπτïµερη� περιγραæη� —γρα-
πτω� ς η� σε ïπïιïδη� πïτε ηλεκτρïνικÞ υπÞστρωµα— της
παρτÝδας πïυ αναæÛρεται στην παρÀγραæï 1, συµπεριλαµ-
âανïµÛνων των παρτÝδων πïυ αναæÛρïνται στï Àρθρï 9
και στï Àρθρï 19 παρÀγραæïς 1, στï κτηνιατρικÞ πρïσω-
πικÞ τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης Þπïυ
πρïσκïµÝúïνται τα πρïϊÞντα.

Τα κρÀτη µÛλη µπïρïυ� ν να ελÛγøïυν τα δηλωτικÀ των
πλïÝων και των αερïπλÀνων καθω� ς και την αντιστïιøÝα
τïυς πρïς τις πρïαναæερÞµενες δηλω� σεις και Ûγγραæα.

4. Ãι τελωνειακÛς αρøÛς στις ïπïÝες υπÀγεται γεωγραæι-
κÀ ï συνïριακÞς σταθµÞς επιθεω� ρησης εγκρÝνïυν τïν
τελωνειακÞ πρïïρισµÞ των παρτÝδων µÞνïν συ� µæωνα µε
τις επιταγÛς τïυ πιστïπïιητικïυ� πïυ αναæÛρεται στï Àρ-
θρï 5 παρÀγραæïς 1.

5. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
και ιδÝως ï κατÀλïγïς των υπïâλητÛων σε κτηνιατρικÞ
Ûλεγøï πρïϊÞντων, θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

�Αρθρï 4

1. ΚÀθε παρτÝδα υπïâÀλλεται στïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγ-
øïυς στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης πïυ αναæÛρεται
στï Àρθρï 3 παρÀγραæïς 2 απÞ τï πρïσωπικÞ της αρµÞδι-
ας αρøη� ς υπÞ την ευθυ� νη τïυ επÝσηµïυ κτηνιÀτρïυ
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï â).

2. Για κÀθε παρτÝδα, ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς συµâïυ-
λευ� εται, âÀσει των πληρïæïριω� ν πïυ αναæÛρïνται στï
Àρθρï 3 παρÀγραæïς 3, τη âÀση δεδïµÛνων πïυ αναæÛρε-
ται στï παρÀρτηµα I της απÞæασης 92/438/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ της 13ης ΙïυλÝïυ 1993 για τη µηøανïγρÀæηση
των κτηνιατρικω� ν διαδικασιω� ν εισαγωγη� ς (σøÛδιï Shift) (1).
ΕπιπλÛïν, για κÀθε παρτÝδα πïυ πρïïρÝúεται να εισαøθεÝ
σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I της παρïυ� σας
ïδηγÝας, ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς συµâïυλευ� εται, αν απαι-
τεÝται, τη âÀση δεδïµÛνων πïυ αναæÛρεται στï παρÀρτη-
µα II της απÞæασης 92/438/ΕÃΚ.

Ã επÝσηµïς κτηνÝατρïς µεριµνÀ ω� στε να πραγµατïπïιïυ� -
νται Þλες ïι εργασÝες πïυ απαιτïυ� νται για την τη� ρηση της
âÀσης των δεδïµÛνων πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την απÞæα-
ση 92/438/ΕÃΚ.

3. ΚÀθε παρτÝδα υπïâÀλλεται σε Ûλεγøï εγγρÀæων ανε-
êαρτη� τως τïυ τελωνειακïυ� πρïïρισµïυ� της, για να διαπι-
στωθεÝ:

α) εÀν τα στïιøεÝα των κτηνιατρικω� ν πιστïπïιητικω� ν η�
εγγρÀæων, πïυ αναæÛρει τï Àρθρï 7 παρÀγραæïς 1,
αντιστïιøïυ� ν στις πληρïæïρÝες πïυ εÝøαν κïινïπïιηθεÝ
εκ των πρïτÛρων συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 3 τïυ
Àρθρïυ 3¯

(1) ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27¯ απÞæαση Þπως τρïπïπïιη� θηκε
απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.

â) σε περÝπτωση εισαγωγη� ς, εÀν τα στïιøεÝα των κτηνια-
τρικω� ν πιστïπïιητικω� ν η� εγγρÀæων, η� Àλλων εγγρÀ-
æων, παρÛøïυν τα απαιτïυ� µενα εøÛγγυα.

4. Πλην των ειδικω� ν περιπτω� σεων πïυ πρïâλÛπïνται
στα Àρθρα 9 Ûως 15, ï επÝσηµïς κτηνιÀτρïς διενεργεÝ:

α) Ûλεγøï ταυτÞτητïς κÀθε παρτÝδας για να âεâαιωθεÝ, Þτι
τα πρïϊÞντα ανταπïκρÝνïνται στα στïιøεÝα των πιστï-
πïιητικω� ν η� εγγρÀæων πïυ συνïδευ� ïυν τις παρτÝδες.
Πλην των πρïϊÞντων «øυ� µα» πïυ πρïâλÛπει η ïδηγÝα
92/118/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 27ης ΙανïυαρÝïυ
1992, για τïν καθïρισµÞ των Þρων υγειïνïµικïυ� ελÛγ-
øïυ καθω� ς και των υγειïνïµικω� ν Þρων πïυ διÛπïυν τï
εµπÞριï και τις εισαγωγÛς στην ΚïινÞτητα πρïϊÞντων
πïυ δεν υπÞκεινται, Þσïν αæïρÀ τïυς πρïαναæερÞµε-
νïυς Þρïυς, στις ειδικÛς κïινïτικÛς ρυθµÝσεις πïυ ανα-
æÛρïνται στï κεæÀλαιï I τïυ παραρτη� µατïς Α της
ïδηγÝας 89/662/ΕÃΚ και, Þσïν αæïρÀ τïυς παθïγÞ-
νïυς παρÀγïντες, της ïδηγÝας 90/425/ΕÃΚ(2), η εργα-
σÝα αυτη� περιλαµâÀνει:

i) Þταν τα πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευσης æθÀνïυν
εντÞς εµπïρευµατïκιâωτÝων, εêακρÝâωση Þτι ïι
σæραγÝδες πïυ επιθÛτει ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς (η� η
αρµÞδια αρøη� ) Þταν απαιτïυ� νται απÞ την κïινïτι-
κη� νïµïθεσÝα εÝναι Àθικτες και Þτι τα αναγραæÞµε-
να στïιøεÝα αντιστïιøïυ� ν στα στïιøεÝα τïυ συνï-
δευτικïυ� εγγρÀæïυ η� πιστïπïιητικïυ� ,

ii) στις λïιπÛς περιπτω� σεις:

— για Þλïυς τïυς τυ� πïυς πρïϊÞντων, Ûλεγøï της
παρïυσÝας και της συµæωνÝας των σæραγÝδων,
των επÝσηµων σηµÀτων η� των σηµÀτων καταλ-
ληλÞτητας πïυ δεÝøνïυν τη øω� ρα και την εγκα-
τÀσταση πρïÛλευσης πρïς τις σæραγÝδες και τα
ση� µατα τïυ πιστïπïιητικïυ� η� τïυ εγγρÀæïυ,

— για τα συσκευασµÛνα σε πρω� τη η� δευ� τερη
συσκευασÝα πρïϊÞντα, επιπλÛïν, Ûλεγøï της ειδι-
κη� ς ση� µανσης πïυ πρïâλÛπεται απÞ την κτη-
νιατρικη� νïµïθεσÝα,

â) æυσικÞ Ûλεγøï κÀθε παρτÝδας για:

i) να διαπιστω� σει αν τα πρïϊÞντα ανταπïκρÝνïνται
στις απαιτη� σεις της κïινïτικη� ς νïµïθεσÝας και
âρÝσκïνται σε κατÀλληλη κατÀσταση για να øρησι-
µïπïιηθïυ� ν για τï σκïπÞ πïυ ïρÝúεται στï πιστï-
πïιητικÞ η� στï συνïδευτικÞ Ûγγραæï.

Ãι Ûλεγøïι αυτïÝ πρÛπει να διενεργïυ� νται συ� µæωνα
µε τα κριτη� ρια τïυ παραρτη� µατïς III,

(2) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/90/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 16.1.1997,
σ. 24).
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ii) να εκτελεÝ, µε συøνÞτητα πïυ θα ïρισθεÝ πριν την
1η ΙïυνÝïυ 1999 διÀ της διαδικασÝας τïυ Àρ-
θρïυ 29:

— τις επιτÞπιες εργαστηριακÛς δïκιµÛς,

— τις απαιτïυ� µενες επÝσηµες δειγµατïληψÝες και
να æρïντÝúει ω� στε τα σøετικÀ δεÝγµατα να ανα-
λυ� ïνται τï συντïµÞτερï δυνατÞν.

5. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 5

1. ΜετÀ τη διενÛργεια των απαιτïυ� µενων κτηνιατρικω� ν
ελÛγøων, ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς εκδÝδει για τη συγκεκριµÛ-
νη παρτÝδα πρïϊÞντων πιστïπïιητικÞ τï ïπïÝï âεâαιω� νει
τα πïρÝσµατα των πρïαναæερÞµενων ελÛγøων συ� µæωνα µε
τï υπÞδειγµα τïυ παραρτη� µατïς Β της απÞæασης 93/
13/ΕÃΚ(1), και τï ïπïÝï πρïσαρµÞúεται ενδεøïµÛνως
συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 4 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ.

2. Τï πιστïπïιητικÞ πïυ αναæÛρεται στην παρÀγραæï 1
συνïδευ� ει την παρτÝδα:

— Þσïν øρÞνï η παρτÝδα παραµÛνει υπÞ τελωνειακη� επι-
τη� ρηση, ïπÞτε στï εν λÞγω Ûγγραæï πρÛπει να γÝνεται
αναæïρÀ στï τελωνειακÞ Ûγγραæï,

— σε περÝπτωση εισαγωγη� ς, µÛøρι την πρω� τη εγκατÀσταση
πïυ αναæÛρεται στην ïδηγÝα 89/662/ΕÃΚ, η� τï πρω� τï
κÛντρï η� ïργανισµÞ πρïïρισµïυ� πïυ αναæÛρεται στην
ïδηγÝα 90/425/ΕÃΚ.

3. ΕÀν η παρτÝδα εÝναι σε πïλλÀ τµη� µατα, ïι διατÀêεις
των παραγρÀæων 1 και 2 ισøυ� ïυν για τï καθÛνα απÞ
αυτÀ.

4. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
συµπεριλαµâανïµÛνων των πρïσαρµïγω� ν τïυ Παραρτη� µα-
τïς Β της απÞæασης 93/13/ΕÃΚ, θεσπÝúïνται µε τη διαδι-
κασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 6

1. Ãι συνïριακïÝ σταθµïÝ επιθεω� ρησης πρÛπει:

α) να γειτνιÀúïυν αµÛσως µε τï σηµεÝï εισÞδïυ σε Ûνα
απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I και σε τÞπï ï
ïπïÝïς ïρÝúεται η� εγκρÝνεται απÞ τις τελωνειακÛς αρøÛς
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 38 παρÀγραæïς 1, πρω� τï εδÀ-
æιï, στïιøεÝα α) και â) τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ)
αριθ. 2913/92 τïυ ΣυµâïυλÝïυ.

ΩστÞσï, µπïρεÝ να γÝνει δεκτÞς, µε τη διαδικασÝα της
παραγρÀæïυ 2 και Ûνας συνïριακÞς σταθµÞς επιθεω� -
ρησης πïυ âρÝσκεται σε κÀπïια απÞσταση απÞ τï

(1) ΕΕ L 9 της 15.1.1993, σ. 33¯ απÞæαση Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την απÞæαση 96/32/ΕΚ (ΕΕ L 9 της 12.1.1996,
σ. 9).

σηµεÝï εισÞδïυ Þταν τïυ� τï απαιτεÝται για λÞγïυς γεω-
γραæικω� ν εµπïδÝων (Þπως π.ø. ïι απïâÀθρες εκæÞρτω-
σης, ïι αυøÛνες) και, στην περÝπτωση σιδηρïδρïµικη� ς
µεταæïρÀς, στïν πρω� τï σιδηρïδρïµικÞ σταθµÞ στÀσης
πïυ ïρÝúει η αρµÞδια αρøη� ¯

â) να âρÝσκïνται υπÞ την αρµïδιÞτητα επÝσηµïυ κτηνιÀ-
τρïυ, ï ïπïÝïς και αναλαµâÀνει την πραγµατικη�
ευθυ� νη των ελÛγøων. Ã επÝσηµïς κτηνÝατρïς µπïρεÝ να
επικïυρεÝται απÞ ειδικÀ εκπαιδευµÛνï âïηθητικÞ πρï-
σωπικÞ.

Ã επÝσηµïς κτηνÝατρïς εêασæαλÝúει την πλη� ρη ενηµÛ-
ρωση των âÀσεων δεδïµÛνων πïυ αναæÛρïνται στην
τρÝτη περÝπτωση τïυ Àρθρïυ 1 παραγρÀæïς 1 της
απÞæασης 92/438/ΕÃΚ.

2. Ã κατÀλïγïς των συνïριακω� ν σταθµω� ν επιθεω� ρησης
πïυ ισøυ� ει κατÀ την ηµερïµηνÝα δηµïσÝευσης της παρïυ� -
σας ïδηγÝας µπïρεÝ να τρïπïπïιεÝται η� να συµπληρω� νεται
µεταγενÛστερα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29:

α) µε την πρïσθη� κη ïπïιïυδη� πïτε νÛïυ συνïριακïυ�
σταθµïυ� επιθεω� ρησης:

— πïυ πρïτεÝνεται απÞ τα κρÀτη µÛλη, αæïυ� η αρµÞ-
δια αρøη� âεâαιωθεÝ Þτι τηρïυ� νται ïι απαιτη� σεις τïυ
παραρτη� µατïς Β της παρïυ� σας ïδηγÝας και της
απÞæασης 92/525/ΕÃΚ της Επιτρïπη� ς, της 3ης
ΝïεµâρÝïυ 1992, για τïν καθïρισµÞ των Þρων Û-
γκρισης των µεθïριακω� ν σταθµω� ν της ΚïινÞτητας
ïι ïπïÝïι εÝναι επιæïρτισµÛνïι µε τïυς κτηνιατρι-
κïυ� ς ελÛγøïυς κατÀ την εισαγωγη� πρïϊÞντων πïυ
πρïÛρøïνται απÞ τρÝτες øω� ρες(2),

— πïυ επιθεωρεÝται απÞ την Επιτρïπη� σε συνεργασÝα
µε την αρµÞδια αρøη� τïυ κρÀτïυς µÛλïυς,

â) µε την ανÀκληση της Ûγκρισης ενÞς συνïριακïυ� σταθ-
µïυ� επιθεω� ρησης, Þταν διαπιστω� νεται Þτι δεν τηρïυ� -
νται ïι πρïυMπïθÛσεις τïυ παραρτη� µατïς II, εÝτε κατÀ
τη διÀρκεια ελÛγøïυ πïυ διενεργεÝται απÞ την αρµÞδια
αρøη� , εÝτε υ� στερα απÞ τις επιθεωρη� σεις πïυ πρïâλÛ-
πïνται στï Àρθρï 23 εÀν τï κρÀτïς µÛλïς δεν λαµâÀνει
υπÞψη τïυ τα πïρÝσµατα της επιθεω� ρησης αυτη� ς εντÞς
ευ� λïγïυ διαστη� µατïς και ιδÝως εÀν ïι επιθεωρη� σεις
κατÛδειêαν σïâαρïυ� ς κινδυ� νïυς για την υγεÝα ανθρω� -
πων η� úω� ων.

3. Îνα κρÀτïς µÛλïς πρÛπει, για σïâαρïυ� ς λÞγïυς, ιδÝως
δηµÞσιας υγεÝας η� υγεÝας των úω� ων, να αναστεÝλει την
Ûγκριση ενÞς συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης πïυ âρÝ-
σκεται στην επικρÀτειÀ τïυ, ενηµερω� νει δε την Επιτρïπη�
και τα Àλλα κρÀτη µÛλη για την αναστïλη� αυτη� και για
τïυς σøετικïυ� ς λÞγïυς. Η απïκατÀσταση τïυ συνïριακïυ�
σταθµïυ� επιθεω� ρησης στïν κατÀλïγï γÝνεται µÞνïν
συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 2 στïιøεÝï α).

4. Η Επιτρïπη� καταρτÝúει και δηµïσιευ� ει κατÀλïγï των
εγκεκριµÛνων συνïριακω� ν σταθµω� ν επιθεω� ρησης, καθω� ς
και τις περιπτω� σεις πρïσωρινη� ς αναστïλη� ς της Ûγκρισης.

(2) ΕΕ L 331 της 17.11.1992, σ. 16.
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5. Îως Þτïυ ληæθïυ� ν ïι απïæÀσεις πïυ πρïâλÛπïνται
στην παρÀγραæï 2 στïιøεÝï α), εêακïλïυθεÝ να εæαρµÞúε-
ται ï κατÀλïγïς πïυ καταρτÝστηκε συ� µæωνα µε την ïδηγÝα
90/675/ΕÃΚ µε την επιæυ� λαêη της περÝπτωσης πïυ πρï-
âλÛπεται στην παρÀγραæï 3.

6. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 7

1. ΚÀθε παρτÝδα πïυ πρïïρÝúεται για εισαγωγη� σε Ûνα
απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I συνïδευ� εται απÞ τï
πρωτÞτυπï των κτηνιατρικω� ν πιστïπïιητικω� ν η� εγγρÀæων
η� τï πρωτÞτυπï Àλλων εγγρÀæων πïυ απαιτïυ� νται απÞ
την κτηνιατρικη� νïµïθεσÝα. Τï πρωτÞτυπï των πιστïπïιη-
τικω� ν η� εγγρÀæων παραµÛνει στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθε-
ω� ρησης.

2. ΥπÞ την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 10, κÀθε παρτÝδα
πρïϊÞντων απÞ τρÝτη øω� ρα πïυ πρïïρÝúεται για εισαγωγη�
σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I υπïâÀλλεται σε
Ûλεγøï ταυτÞτητïς και σε æυσικÞ Ûλεγøï πïυ πρïâλÛπεται
στï Àρθρï 4 παρÀγραæïς 4.

3. Η τελωνειακη� αρøη� επιτρÛπει την εισαγωγη� παρτÝδων
πρïϊÞντων µÞνïν εÀν, µε την επιæυ� λαêη των τελωνειακω� ν
κανïνισµω� ν και των ειδικω� ν διατÀêεων πïυ θα θεσπισθïυ� ν
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 10 παρÀγραæïι 2 και 3 και τï
Àρθρï 18, απïδεικνυ� εται Þτι Ûøïυν διενεργηθεÝ ικανïπïιη-
τικÀ ïι απαιτïυ� µενïι κτηνιατρικïÝ Ûλεγøïι, Þτι Ûøει εκδïθεÝ
τï σøετικÞ πιστïπïιητικÞ συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5 και Þτι η
αρµÞδια αρøη� Ûøει την εγγυ� ηση Þτι Ûøïυν καταâληθεÝ η� θα
καταâληθïυ� ν ïι δαπÀνες επιθεω� ρησης πïυ πρïâλÛπïνται
απÞ την ïδηγÝα 85/73/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 29ης
ΙανïυαρÝïυ 1985, για τη øρηµατïδÞτηση των υγειïνïµικω� ν
επιθεωρη� σεων και ελÛγøων πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τις ïδη-
γÝες 89/662/ΕÃΚ, 90/425/ΕÃΚ, 90/675/ΕÃΚ και 91/496/
ΕÃΚ(1) (τρïπïπïιηµÛνη και κωδικïπïιηµÛνη).

4. ΕÀν η παρτÝδα πληρïÝ τïυς Þρïυς εισαγωγη� ς, ï επÝση-
µïς κτηνÝατρïς øïρηγεÝ στïν ενδιαæερÞµενï επικυρωµÛνï
αντÝγραæï τïυ πρωτïτυ� πïυ των πιστïπïιητικω� ν η� εγγρÀ-
æων και εκδÝδει, συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 1,
τï πιστïπïιητικÞ τï ïπïÝï âεâαιω� νει Þτι η παρτÝδα εÝναι
συ� µæωνη µε τïυς Þρïυς αυτïυ� ς âÀσει των κτηνιατρικω� ν
ελÛγøων πïυ διενεργη� θηκαν στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθε-
ω� ρησης.

5. Ãι συναλλαγÛς των πρïϊÞντων πïυ αναæÛρïνται στις
ïδηγÝες 89/662/ΕÃΚ και 90/425/ΕÃΚ και των ïπïÝων επι-
τρÛπεται η εισαγωγη� , συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 3, τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µα-
τïς I της παρïυ� σας ïδηγÝας, πρÛπει να πραγµατïπïιεÝται
συ� µæωνα µε τïυς κανÞνες πïυ ïρÝúïνται στις εν λÞγω
ïδηγÝες και ιδÝως στï κεæÀλαιï II.

6. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

(1) ΕΕ L 32 της 5.2.1985, σ. 14¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996,
σ. 1).

�Αρθρï 8

1. Ùταν:

— τα πρïϊÞντα πρïïρÝúïνται για κρÀτïς µÛλïς η� περιïøη�
Þπïυ ισøυ� ïυν ειδικÛς απαιτη� σεις στï πλαÝσιï της κïινï-
τικη� ς νïµïθεσÝας,

— πραγµατïπïιη� θηκαν δειγµατïληψÝες των ïπïÝων Þµως
τα απïτελÛσµατα δεν εÝναι γνωστÀ κατÀ την αναøω� ρη-
ση τïυ µεταæïρικïυ� µÛσïυ απÞ τï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης,

— πρÞκειται για εισαγωγÛς πïυ Ûøïυν επιτραπεÝ για ειδι-
κïυ� ς σκïπïυ� ς, στις περιπτω� σεις πïυ πρïâλÛπïνται απÞ
την κïινïτικη� νïµïθεσÝα

πρÛπει να κïινïπïιïυ� νται συµπληρωµατικÛς πληρïæïρÝες
στην αρµÞδια αρøη� τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� µÛσω τïυ δι-
κτυ� ïυ ΑΝΙΜÃ πïυ πρïâλÛπει η ïδηγÝα 90/425/ΕÃΚ.

2. ΚÀθε παρτÝδα πρïϊÞντων πïυ αναæÛρïνται στην
παρÀγραæï 1, πρω� τη και τρÝτη περÝπτωση, η ïπïÝα πρïï-
ρÝúεται για Àλλï κρÀτïς µÛλïς, πρÛπει να υπïâÀλλεται
στïν Ûλεγøï εγγρÀæων, Ûλεγøï ταυτÞτητïς και æυσικÞ
Ûλεγøï πïυ πρïâλÛπïνται στï Àρθρï 4, σηµεÝα 3 και 4 στï
συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης πïυ âρÝσκεται στην επι-
κρÀτεια τïυ κρÀτïυς µÛλïυς στï ïπïÝï εισÛρøïνται τα
πρïϊÞντα, για να εêακριâω� νεται, ιδÝως, τï κατÀ πÞσïν τα
εν λÞγω πρïϊÞντα πληρïυ� ν τïυς κïινïτικïυ� ς κανÞνες πïυ
εæαρµÞúïνται στï κρÀτïς µÛλïς η� την περιïøη� πρïïρι-
σµïυ� . ΩστÞσï, τï κρÛας Àγριων τριøωτω� ν θηραµÀτων πïυ
εισÀγïνται µε τï δÛρµα τïυς υπïâÀλλεται σε æυσικÞ Ûλεγ-
øï, εκτÞς απÞ τïν Ûλεγøï καταλληλÞτητας και την ανÝ-
øνευση καταλïÝπων πïυ πρïâλÛπει η ïδηγÝα 96/23/ΕΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 29ης ΑπριλÝïυ 1996, περÝ λη� ψεως µÛτρων
ελÛγøïυ για ïρισµÛνες ïυσÝες και τα κατÀλïιπÀ τïυς σε
úω� ντα úω� α και στα πρïϊÞντα τïυς(2), πïυ αναæÛρïνται
στï κεæÀλαιï II τïυ παραρτη� µατïς Γ — πïυ πρÛπει να
διενεργïυ� νται συ� µæωνα µε την ïδηγÝα 92/45/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 16ης ΙïυνÝïυ 1992, για τα υγειïνïµικÀ
πρïâλη� µατα και τα πρïâλη� µατα υγειïνïµικïυ� ελÛγøïυ
σøετικÀ µε τη θανÀτωση Àγριων θηραµÀτων και την εµπï-
ρÝα κρÛατÞς των(3), στην εγκατÀσταση πρïïρισµïυ� στην
ïπïÝα τï κρÛας αυτÞ πρÛπει να µεταæÛρεται υπÞ τελωνεια-
κη� επιτη� ρηση διÀ της διαδικασÝας της παραγρÀæïυ 4
πρω� τη περÝπτωση τïυ παρÞντïς Àρθρïυ µαúÝ µε τï πιστï-
πïιητικÞ τïυ Àρθρïυ 5 παρÀγραæïς 1.

Τα πïρÝσµατα των ελÛγøων αυτω� ν πρÛπει να κïινïπïιïυ� -
νται στην αρµÞδια αρøη� πïυ εÝναι υπευ� θυνη για τïν
συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης εισÞδïυ των πρïϊÞντων
αυτω� ν. ΑνÀλïγα µε τα πïρÝσµατα αυτÀ, η αρøη� αυτη�
λαµâÀνει τα µÛτρα πïυ πρïâλÛπïνται στï Àρθρï 24.

3. Στην περÝπτωση των πρïϊÞντων πïυ αναæÛρïνται
στην παρÀγραæï 1, πρω� τη και τρÝτη περÝπτωση, τα ïπïÝα
εισÛρøïνται σε κρÀτïς µÛλïς Àλλï απÞ τï κρÀτïς µÛλïς
πρïïρισµïυ� , τα κρÀτη µÛλη λαµâÀνïυν Þλα τα απαιτïυ� µε-
να µÛτρα ω� στε ïι παρτÝδες να æθÀσïυν στï πρïâλεπÞµενï
κρÀτïς µÛλïς πρïïρισµïυ� .

(2) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(3) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε

τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996,
σ. 10).
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4. Τα πρïϊÞντα, τα ïπïÝα, συ� µæωνα µε την κïινïτικη�
νïµïθεσÝα, πρÛπει να παρακïλïυθïυ� νται απÞ τï συνïρια-
κÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης τïυ τÞπïυ Àæιêης Ûως την εγκα-
τÀσταση τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� , απïστÛλλïνται υπÞ τις
ακÞλïυθες πρïυMπïθÛσεις:

— ïι παρτÝδες απïστÛλλïνται µεταêυ� τïυ συνïριακïυ�
σταθµïυ� επιθεω� ρησης τïυ τÞπïυ Àæιêης και της εγκα-
τÀστασης τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� υπÞ την επïπτεÝα της
αρµÞδιας αρøη� ς, σε στεγανÀ ïøη� µατα η� εµπïρευµατïκι-
âω� τια πïυ σæραγÝúïνται απÞ τις αρµÞδιες αρøÛς. Τα
πρïϊÞντα πïυ αναæÛρïνται στην παρÀγραæï 1, τρÝτη
περÝπτωση, πρÛπει να παραµÛνïυν υπÞ τελωνειακÞ
Ûλεγøï µÛøρι τïν τÞπï πρïïρισµïυ� συ� µæωνα µε τη
διαδικασÝα Τ 5 τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 2454/93
της Επιτρïπη� ς της 2ας ΙïυλÝïυ 1993 για τïν καθïρισµÞ
ïρισµÛνων διατÀêεων εæαρµïγη� ς τïυ κανïνισµïυ�
(ΕÃΚ) αριθ. 2913/92 τïυ ΣυµâïυλÝïυ περÝ θεσπÝσεως
τïυ κïινïτικïυ� τελωνειακïυ� κω� δικα(1), σε συνδυασµÞ
µε τï πιστïπïιητικÞ τï ïπïÝï πρïâλÛπεται στï Àρθρï 5
παρÀγραæïς 1 και στï ïπïÝï διευκρινÝúεται ï επιτρεπÞ-
µενïς πρïïρισµÞς, καθω� ς και, ενδεøïµÛνως, η æυ� ση της
πρïâλεπÞµενης µεταπïÝησης,

— ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ συγκεκριµÛνïυ συνïριακïυ�
σταθµïυ� επιθεω� ρησης ενηµερω� νει µÛσω τïυ δικτυ� ïυ
ΑΝΙΜÃ την κτηνιατρικη� αρøη� πïυ εÝναι υπευ� θυνη για
την εγκατÀσταση τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� της απïστïλη� ς
σøετικÀ µε τïν τÞπï καταγωγη� ς και τïν τÞπï πρïïρι-
σµïυ� τïυ πρïϊÞντïς,

— στην εγκατÀσταση τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� , τα πρïϊÞντα
υπïâÀλλïνται στην επεêεργασÝα πïυ αναæÛρεται στην
ïικεÝα κïινïτικη� νïµïθεσÝα,

— ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� , η� , στην
περÝπτωση τïυ κεæαλαÝïυ 10 τïυ παραρτη� µατïς I της
ïδηγÝας 92/118/ΕÃΚ, ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς της ενδιÀ-
µεσης απïθη� κης ï ïπïÝïς ενηµερω� νεται απÞ τïν
υπευ� θυνï της εγκατÀστασης πρïïρισµïυ� , η� της ενδιÀ-
µεσης απïθη� κης πρÛπει να ανακïινω� νει, στïν επÝσηµï
κτηνÝατρï τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης ï
ïπïÝïς τïυ γνωστïπïÝησε την απïστïλη� , εντÞς δεκα-
πενθηµÛρïυ, την Àæιêη τïυ πρïϊÞντïς στïν πρïïρισµÞ
τïυ, διενεργεÝ δε τακτικïυ� ς ελÛγøïυς για να εêακριâω� -
σει, ιδÝως ελÛγøïντας τα µητρω� α εισÞδïυ, την Àæιêη
των πρïϊÞντων στην εγκατÀσταση πρïïρισµïυ� .

5. Ùταν απïδεικνυ� εται στην αρµÞδια αρøη� τïυ συνïρια-
κïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης εισδïøη� ς, και µε την επιæυ� λαêη
των διατÀêεων τïυ Àρθρïυ 20, Þτι τα πρïϊÞντα, τα ïπïÝα
εÝøαν δηλωθεÝ πρïïριúÞµενα για εγκεκριµÛνη εγκατÀστα-
ση, δεν Ûæθασαν πïτÛ στïν πρïïρισµÞ τïυς, η αρµÞδια
αυτη� αρøη� λαµâÀνει τα δÛïντα µÛτρα Ûναντι τïυ ενδιαæε-
ρïµÛνïυ για τï æïρτÝï.

6. Τα κρÀτη µÛλη υπïâÀλλïυν στην Επιτρïπη� τïν κατÀ-
λïγï των εγκεκριµÛνων εγκαταστÀσεων πïυ αναæÛρïνται
στην παρÀγραæï 4 για τα εν λÞγω πρïϊÞντα, συ� µæωνα µε
τη σøετικη� κïινïτικη� νïµïθεσÝα.

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1¯ κανïνισµÞς Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ τïν κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1427/97 (ΕΕ L 196
της 24.7.1997, σ. 31).

ΕÀν η εγκατÀσταση δεν τηρεÝ τις υπïøρεω� σεις κïινïπïÝη-
σης, τï κρÀτïς µÛρïς µπïρεÝ να ανακαλÛσει την Ûγκριση
και να επιâÀλλει τις δÛïυσες κυρω� σεις ανÀλïγα µε τη æυ� ση
τïυ διατρεøÞµενïυ κινδυ� νïυ.

Η Επιτρïπη� δηµïσιευ� ει τïν κατÀλïγï των εγκεκριµÛνων
εγκαταστÀσεων και εêασæαλÝúει την ενηµÛρωση� τïυ και
την κïινïπïÝηση� τïυ στα κρÀτη µÛλη.

7. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, ïι
ïπïÝες καταρτÝúïνται υ� στερα απÞ διαâïυ� λευση µε τις
τελωνειακÛς αρøÛς, θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

�Αρθρï 9

1. Ãι παρτÝδες ïι ïπïÝες πρÞκειται να εισαøθïυ� ν σε Ûνα
απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I και ïι ïπïÝες æθÀνïυν
σε Ûνα συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης αλλÀ πρïïρÝúïνται
για εισαγωγη� µÛσω Àλλïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρη-
σης ï ïπïÝïς âρÝσκεται στην Ýδια επικρÀτεια η� στην επι-
κρÀτεια Àλλïυ κρÀτïυς µÛλïυς, υπïâÀλλïνται σε Ûλεγøï
ταυτÞτητïς και σε æυσικÞ Ûλεγøï στï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης πρïïρισµïυ� , υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι η µετα-
æïρÀ πραγµατïπïιεÝται διÀ θαλÀσσης η� αÛρïς. Ãι διαδικα-
σÝες πïυ πρÛπει να εæαρµÞúïνται στï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης εισαγωγη� ς πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 3
παρÀγραæïς 2 εÝναι ïι εêη� ς:

α) εÀν η παρτÝδα µεταæïρτω� νεται απευθεÝας απÞ Ûνα
αερïπλÀνï σε Àλλï η� απÞ Ûνα πλïÝï σε Àλλï, εντÞς της
τελωνειακη� ς úω� νης τïυ ιδÝïυ λιµÛνα η� αερïλιµÛνα εÝτε
αµÛσως εÝτε µετÀ την εκæÞρτωση στην απïâÀθρα η� στï
σταθµÞ επÝ διÀστηµα µικρÞτερï τïυ ελαøÝστïυ πïυ
ïρÝúει τï στïιøεÝï â), η αρµÞδια αρøη� πρÛπει να ενηµε-
ρω� νεται σøετικÀ απÞ τïν ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï.
Η αρµÞδια αρøη� µπïρεÝ, κατ’ εêαÝρεση, Þταν υπÀρøει
κÝνδυνïς για την υγεÝα των úω� ων και τη δηµÞσια υγεÝα,
να διεêÀγει Ûλεγøï εγγρÀæων των πρïϊÞντων âÀσει τïυ
πιστïπïιητικïυ� η� τïυ κτηνιατρικïυ� εγγρÀæïυ καταγω-
γη� ς η� ïπïιïυδη� πïτε Àλλïυ εγγρÀæïυ συνïδευ� ει τη
συγκεκριµÛνη παρτÝδα η� επικυρωµÛνïυ αντιγρÀæïυ
των εγγρÀæων αυτω� ν,

â) στις λïιπÛς περιπτω� σεις εκæÞρτωσης η παρτÝδα πρÛ-
πει:

i) να απïθηκευ� εται επÝ ανω� τατï και κατω� τατï διÀ-
στηµα και υπÞ συνθη� κες πïυ θα καθïριστïυ� ν µε
τη διαδικασÝα της παραγρÀæïυ 2, υπÞ τïν Ûλεγøï
της αρµÞδιας αρøη� ς, στην τελωνειακη� úω� νη τïυ
λιµÛνα η� τïυ αερïλιµÛνα για να πρïωθηθεÝ σε Ûνα
Àλλï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης διÀ θαλÀσσι-
ας η� εναÛριας µεταæïρÀς,

ii) να υπïâÀλλεται σε Ûλεγøï εγγρÀæων των πρïϊÞ-
ντων σε αντιπαραâïλη� µε τα Ûγγραæα πïυ αναæÛ-
ρïνται στï στïιøεÝï α),

iii) µε την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 20, να υπïâÀλλεται,
κατ’ εêαÝρεση, σε Ûλεγøï ταυτÞτητïς και σε æυσικÞ
Ûλεγøï Þταν πιθανïλïγεÝται κÝνδυνïς για τη δηµÞ-
σια υγεÝα η� την υγεÝα των úω� ων.
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2. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

3. Τï Συµâïυ� λιï, απïæασÝúïντας µε ειδικη� πλειïψηæÝα,
πρïτÀσει της Επιτρïπη� ς, µπïρεÝ να υπÀγει τï παρÞν Àρ-
θρï και την µεταæÞρτωση επÝ τïυ σιδηρïδρÞµïυ.

�Αρθρï 10

1. ΜετÀ απÞ αÝτηση τïυ κρÀτïυς µÛλïυς, συνïδευÞµενη
απÞ τα απαραÝτητα δικαιïλïγητικÀ, η� µε δικη� της πρωτï-
âïυλÝα, η Επιτρïπη� µπïρεÝ —µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29— να µειω� σει τη συøνÞτητα των υλικω� ν ελÛγøων,
υπÞ ïρισµÛνες πρïυMπïθÛσεις και ανÀλïγα ιδÝως µε τα
απïτελÛσµατα των πρïηγïυµÛνων ελÛγøων, Þταν πρÞκειται
για πρïϊÞντα µε εναρµïνισµÛνïυς Þρïυς εισαγωγη� ς.
ΣυγκεκριµÛνα, πρÛπει να τηρïυ� νται ïι εêη� ς τρεις Þρïι:

i) τα πρïϊÞντα να πρïÛρøïνται απÞ τρÝτες øω� ρες η� περι-
æÛρειες τρÝτων øωρω� ν ïι ïπïÝες πρïσæÛρïυν ικανïπïι-
ητικÛς υγειïνïµικÛς εγγυη� σεις Þσïν αæïρÀ τïυς ελÛγ-
øïυς στïν τÞπï καταγωγη� ς των πρïϊÞντων πïυ πρïï-
ρÝúïνται για εισαγωγη� σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ
παραρτη� µατïς I,

ii) τα πρïϊÞντα να πρïÛρøïνται απÞ εγκαταστÀσεις πïυ
περιÛøïνται σε κατÀλïγï πïυ καταρτÝúεται συ� µæωνα
µε την κïινïτικη� νïµïθεσÝα η� , σε περÝπτωση εγκατα-
στÀσεων πïυ Ûøïυν εγκριθεÝ συ� µæωνα µε την απÞæα-
ση 95/408/ΕΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 22ας ΙïυνÝïυ 1995,
σøετικÀ µε τις λεπτïµÛρειες κατÀρτισης, για µια µετα-
âατικη� περÝïδï, πρïσωρινω� ν πινÀκων εγκαταστÀσεων
τρÝτων øωρω� ν, απÞ τις ïπïÝες επιτρÛπεται στα κρÀτη
µÛλη να εισÀγïυν ïρισµÛνα πρïϊÞντα úωικη� ς πρïÛλευ-
σης, πρïϊÞντα αλιεÝας η� úω� ντα δÝθυρα µαλÀκια(1), απÞ
εγκατÀσταση πïυ Ûøει υπïâληθεÝ σε κïινïτικη� η� εθνι-
κη� επιθεω� ρηση, εæÞσïν η υπïøρÛωση αυτη� πρïâλÛπε-
ται απÞ την κïινïτικη� νïµïθεσÝα.

iii) να Ûøïυν θεσπιστεÝ πιστïπïιητικÀ εισαγωγη� ς για τα
συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα.

2. Πριν υπïâÀλει πρÞταση για την παρïøη� των παρεκ-
κλÝσεων αυτω� ν στα πρïϊÞντα πïυ πρïÛρøïνται απÞ µια
συγκεκριµÛνη τρÝτη øω� ρα, η Επιτρïπη� υπïâÀλλει στην
επιτρïπη� Ûκθεση για την τη� ρηση, εκ µÛρïυς της εν λÞγω
τρÝτης øω� ρας, των ακÞλïυθων κριτηρÝων:

α) εγγυη� σεις πïυ παρÛøïνται απÞ την εν λÞγω τρÝτη øω� ρα
για Þλη η� τµη� µα της επικρατεÝας της Þσïν αæïρÀ την
τη� ρηση των κïινïτικω� ν απαιτη� σεων, συµπεριλαµâανï-
µÛνων των απαιτη� σεων για τïν Ûλεγøï των καταλïÝ-
πων¯

â) υγειïνïµικη� κατÀσταση των úω� ων στη συγκεκριµÛνη
τρÝτη øω� ρα¯

γ) πληρïæïρÝες σøετικÀ µε την υγειïνïµικη� κατÀσταση
στη øω� ρα¯

(1) ΕΕ L 243 της 11.10.1995,σ. 17¯ απÞæαση Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την απÞæαση 97/34/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 16.1.1997,
σ. 33).

δ) æυ� ση των µÛτρων πïυ εæαρµÞúïνται στην τρÝτη øω� ρα
για τïν Ûλεγøï και την καταπïλÛµηση των νÞσων¯

ε) διÀρθρωση, αρµïδιÞτητες, ανεêαρτησÝα και πρïσÞντα
της κτηνιατρικη� ς υπηρεσÝας η� των Àλλων αρµÞδιων
αρøω� ν¯

στ) τη� ρηση των στïιøειωδω� ν πρïδιαγραæω� ν πïυ πρïâλÛ-
πïνται απÞ την κïινïτικη� νïµïθεσÝα Þσïν αæïρÀ την
υγιεινη� κατÀ την παραγωγη� ¯

ú) τυ� πïς τïυ η� των πρïϊÞντων και δυνητικη� επικινδυνÞ-
της τïυς¯

η) κανÞνες για την Ûγκριση ïρισµÛνων ïυσιω� ν και τη� ρηση
των απαιτη� σεων της ïδηγÝας 96/22/ΕΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ,
της 29ης ΑπριλÝïυ 1996, περÝ απαγïρευ� σεως της øρησι-
µïπïιη� σεως ïρισµÛνων ïυσιω� ν µε ïρµïνικη� η� θυρεï-
στατικη� δρÀση και των â-ανταγωνιστικω� ν ïυσιω� ν στη
úωικη� παραγωγη� για κερδïσκïπικïυ� ς λÞγïυς και της
ïδηγÝας 96/23/ΕÃΚ(2)¯

θ) πïρÝσµατα των κïινïτικω� ν η� εθνικω� ν επισκÛψεων ελÛγ-
øïυ¯

ι) πïρÝσµατα των διεêαøθÛντων ελÛγøων κατÀ την εισα-
γωγη� ¯

ια) ανÀλυση τïυ κινδυ� νïυ πïυ συνιστïυ� ν η æυ� ση, η
παρïυσÝαση η� ï τρÞπïς µεταæïρÀς των πρïς εισαγωγη�
πρïϊÞντων.

3. Με την επιæυ� λαêη της παραγρÀæïυ 1, εÝναι επÝσης
δυνατÞν να απïæασÝúεται, κατÞπιν διαπραγµατευ� σεων
αµïιâαÝα µεÝωση της συøνÞτητας των æυσικω� ν ελÛγøων,
στï πλαÝσιï συµæωνÝας κτηνιατρικη� ς ισïδυναµÝας πïυ
συνÀπτεται µεταêυ� της ΚïινÞτητας και µιας τρÝτης øω� ρας.

Ãι µειω� σεις αυτÛς εισÀγïνται στην κïινïτικη� νïµïθεσÝα µε
τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

4. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 11

1. Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπïυν, εê ïνÞµατïς Þλων των
κρατω� ν µελω� ν µÛσω των ïπïÝων θα πραγµατïπïιηθεÝ η
διαµετακÞµιση, τη διαµετακÞµιση παρτÝδων απÞ µια τρÝτη
øω� ρα πρïς µια Àλλη τρÝτη øω� ρα, µÞνïν Þταν

α) ïι παρτÝδες αυτÛς πρïÛρøïνται απÞ τρÝτη øω� ρα, απÞ
την ïπïÝα δεν απαγïρευ� ïνται εισαγωγÛς πρïϊÞντων
στα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς I, και πρïïρÝúïνται για
Àλλη τρÝτη øω� ρα.

Η αρµÞδια αρøη� µπïρεÝ να παρεκκλÝνει απÞ την απαÝ-
τηση αυτη� στην περÝπτωση πïυ µια παρτÝδα µεταæïρ-
τω� νεται κατ’ Àρθρï 9 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï α) απευ-
θεÝας απÞ Ûνα αερïπλÀνï σε Àλλï η� απÞ Ûνα πλïÝï σε
Àλλï, εντÞς της τελωνειακη� ς úω� νης τïυ Ýδιïυ λιµανιïυ�
η� αερïλιµÛνα, για να επαναπïσταλεÝ, øωρÝς Àλλη στÀ-

(2) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3.
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ση, στα εδÀæη τïυ παραρτη� µατïς Α, συ� µæωνα µε
γενικÀ κριτη� ρια ïριúÞµενα âÀσει της παραγρÀæïυ 4
τïυ παρÞντïς Àρθρïυ¯

â) η διαµετακÞµιση αυτη� Ûøει πρïηγïυµÛνως εγκριθεÝ απÞ
τïν επÝσηµï κτηνÝατρï τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθε-
ω� ρησης τïυ κρÀτïυς µÛλïυς Þπïυ æθÀνει για πρω� τη
æïρÀ η παρτÝδα σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µα-
τïς I¯

γ) ï ενδιαæερÞµενïς τïυ æïρτÝïυ αναλαµâÀνει εκ των
πρïτÛρων την υπïøρÛωση να êαναπÀρει τη συγκεκρι-
µÛνη παρτÝδα εÀν τα πρïϊÞντα αυτÀ απïρριæθïυ� ν,
πρïκειµÛνïυ να εêασæαλÝσει τη διÀθεση� τïυς συ� µæωνα
µε τï Àρθρï 17.

2. Η Ûγκριση πïυ αναæÛρεται στην παρÀγραæï 1, εêαρ-
τÀται απÞ την τη� ρηση των ακÞλïυθων Þρων:

α) ïι παρτÝδες πïυ πρïσκïµÝúïνται για διαµετακÞµιση
στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης συνïδευ� ïνται απÞ
τα πιστïπïιητικÀ η� Ûγγραæα τïυ Àρθρïυ 7 παρÀγρα-
æïς 1, και ενδεøïµÛνως απÞ επικυρωµÛνες µεταæρÀσεις
αυτω� ν¯

â) η παρτÝδα πρïϊÞντων πρÛπει να πρïσκïµÝúεται στïν εν
λÞγω συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης για να υπïâλη-
θεÝ σε Ûλεγøï εγγρÀæων και ταυτÞτητïς.

Η αρµÞδια κτηνιατρικη� αρøη� µπïρεÝ να øïρηγεÝ παρÛκ-
κλιση για τïν Ûλεγøï εγγρÀæων και ταυτÞτητïς για τη
θαλÀσσια η� αερïπïρικη� µεταæïρÀ Þταν η παρτÝδα:

— δεν Ûøει εκæïρτωθεÝ. Στην περÝπτωση αυτη� και υπÞ
την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 20, ï Ûλεγøïς εγγρÀæων
περιïρÝúεται σε εêÛταση τïυ δηλωτικïυ� ,

— µεταæïρτω� νεται κατÀ τï Àρθρï 9 παρÀγραæïς 1
στïιøεÝï α) απευθεÝας απÞ Ûνα αερïπλÀνï σε Àλλï
η� απÞ Ûνα πλïÝï σε Àλλï, εντÞς της τελωνειακη� ς
úω� νης τïυ ιδÝïυ λιµÛνα η� αερïλιµÛνα.

— Þταν υπÀρøει κÝνδυνïς για τη δηµÞσια υγεÝα η� την
υγεÝα των úω� ων η� Þταν υπÀρøει υπÞνïια για παρα-
τυπÝες, πρÛπει να διεêÀγεται συµπληρωµατικÞς
æυσικÞς Ûλεγøïς¯

γ) σε περÝπτωση διÛλευσης απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� µα-
τïς I ïδικω� ς, σιδηρïδρïµικω� ς η� δια πïτÀµιας ïδïυ� , η
παρτÝδα αυτη� :

— απïστÛλλεται υπÞ τελωνειακη� επιτη� ρηση, συ� µæωνα
µε τη διαδικασÝα Τ 1 τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ)
αριθ. 2913/92, στï σηµεÝï εêÞδïυ απÞ την ΚïινÞτη-
τα, µαúÝ µε τï Ûγγραæï πïυ πρïâλÛπεται στην
παρÀγραæï 2 στïιøεÝï α) τïυ παρÞντïς Àρθρïυ και
τï πιστïπïιητικÞ πïυ πρïâλÛπεται στï Àρθρï 5
παρÀγραæïς 1 στï ïπïÝï αναæÛρεται ï συνïριακÞς
σταθµÞς επιθεω� ρησης απÞ τïν ïπïÝï η παρτÝδα θα
εγκαταλεÝψει τï Ûδαæïς της ΚïινÞτητας,

— µεταæÛρεται, øωρÝς διακïπη� æÞρτωσης η� κατÀτµη-
ση τïυ æïρτÝïυ µετÀ την αναøω� ρηση� τïυ απÞ τï
συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης τïυ σηµεÝïυ Àæι-
êης, σε ïøη� µατα η� εµπïρευµατïκιâω� τια σæραγισµÛ-
να απÞ τις αρøÛς. ΚατÀ τη µεταæïρÀ δεν επιτρÛπε-
ται κανÛνας øειρισµÞς επÝ τïυ æïρτÝïυ,

— εγκαταλεÝπει την ΚïινÞτητα µÛσω συνïριακïυ�
σταθµïυ� επιθεω� ρησης εντÞς τριÀντα τï πïλυ� ηµε-
ρω� ν απÞ την αναøω� ρηση απÞ τï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης εισδïøη� ς, εκτÞς εÀν øïρηγεÝται γενικη�
παρÛκκλιση συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα της παρα-
γρÀæïυ 4 για να ληæθïυ� ν υπÞψη δεÞντως αιτιïλï-
γηµÛνες καταστÀσεις γεωγραæικη� ς απïµÀκρυνσης¯

δ) ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς πïυ επιτρÛπει τη µεταæïρÀ
ενηµερω� νει σøετικÀ τïν επÝσηµï κτηνÝατρï τïυ συνï-
ριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης τïυ σηµεÝïυ εêÞδïυ
µÛσω τïυ δικτυ� ïυ ΑΝΙΜÃ¯

ε) ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθε-
ω� ρησης εêÞδïυ âεâαιω� νει στï πιστïπïιητικÞ πïυ ανα-
æÛρεται στï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 1 Þτι ïι συγκεκριµÛ-
νες παρτÝδες εγκατÛλειψαν την Îνωση και διαâιâÀúει
αντÝγραæï τïυ εγγρÀæïυ αυτïυ� στï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης εισïδïøη� ς µε æαê η� µε ïπïιïδη� πïτε Àλλï
µÛσï.

Αν ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ�
επιθεω� ρησης εισδïøη� ς δεν ενηµερωθεÝ για την Ûêïδï
των πρïϊÞντων απÞ την ΚïινÞτητα εντÞς της πρïθεσµÝ-
ας πïυ πρïâλÛπεται στην παρÀγραæï 2 στïιøεÝï γ),
τρÝτη περÝπτωση, απευθυ� νεται στην αρµÞδια τελωνεια-
κη� αρøη� η ïπïÝα διενεργεÝ Þλες τις Ûρευνες για να
διαπιστω� σει τïν πραγµατικÞ πρïïρισµÞ των πρïϊÞ-
ντων.

3. Ãι δαπÀνες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, περι-
λαµâανïµÛνων των δαπανω� ν επιθεω� ρησης και ελÛγøïυ πïυ
πρïâλÛπει, âαρυ� νïυν τïν ενδιαæερÞµενï τïυ æïρτÝïυ η�
τïν εκπρÞσωπÞ τïυ, øωρÝς απïúηµÝωση απÞ τï κρÀτïς
µÛλïς συ� µæωνα µε τις αρøÛς πïυ πρïκυ� πτïυν εκ τïυ
Àρθρïυ 1 της ïδηγÝας 85/73/ΕÃΚ.

4. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
ιδÝως δε η ανταλλαγη� πληρïæïριω� ν µεταêυ� των συνïρια-
κω� ν σταθµω� ν επιθεω� ρησης των σηµεÝων εισÞδïυ και εêÞ-
δïυ, θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 12

1. Ãι παρτÝδες πρïϊÞντων απÞ τρÝτες øω� ρες, ïι ïπïÝες
πρïïρÝúïνται για ελευ� θερη úω� νη, ελευ� θερη απïθη� κη η�
τελωνειακη� απïθη� κη συ� µæωνα µε τïν κανïνισµÞ (ΕÃΚ)
αριθ. 2913/92 µπïρïυ� ν να γÝνïνται δεκτÛς απÞ την αρµÞδια
αρøη� µÞνïν εÀν ï ενδιαæερÞµενïς τïυ æïρτÝïυ Ûøει δηλω� -
σει εκ των πρïτÛρων Þτι ï τελικÞς πρïïρισµÞς των πρïϊÞ-
ντων εÝναι η θÛση τïυς σε ελευ� θερη κυκλïæïρÝα σε Ûνα των
εδαæω� ν τïυ παραρτη� µατïς I, η� Þτι Ûøïυν Àλλï τελικÞ
πρïïρισµÞ ως τελικÞ πρïïρισµÞ τïυς και εÀν τα πρïϊÞντα
αυτÀ τηρïυ� ν η� Þøι τïυς Þρïυς εισαγωγη� ς.

Αν δεν διευκρινισθεÝ ï τελικÞς πρïïρισµÞς, τï πρïϊÞν
λïγÝúεται πρïïριúÞµενï να τεθεÝ σε ελευ� θερη κυκλïæïρÝα
σε Ûδαæïς τïυ παραρτη� µατïς I.

2. Ãι παρτÝδες της παραγρÀæïυ 1 υπïâÀλλïνται, στï
συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης εισδïøη� ς σε Ûλεγøï εγγρÀ-
æων και ταυτÞτητïς πρïκειµÛνïυ να εêασæαλισθεÝ Þτι
πληρïυ� ν τïυς εν λÞγω Þρïυς εισαγωγη� ς.
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Ã æυσικÞς Ûλεγøïς περιττευ� ει, εκτÞς αν πιθανïλïγεÝται
σïâαρÞς κÝνδυνïς για την υγεÝα ανθρω� πïυ και úω� ων, Þταν
ï Ûλεγøïς εγγρÀæων δεÝøνει Þτι τα ïικεÝα πρïϊÞντα δεν
πληρïυ� ν τις κïινïτικÛς πρïδιαγραæÛς.

Ãι παρτÝδες αυτÛς πρÛπει να συνïδευ� ïνται απÞ τα Ûγγρα-
æα τïυ Àρθρïυ 7 παρÀγραæïς 1, συνïδευÞµενα ενδεøïµÛ-
νως απÞ επικυρωµÛνες µεταæρÀσεις.

3. Αν κατÀ τïυς ελÛγøïυς της παραγρÀæïυ 2 διαπιστω-
θεÝ Þτι πληρïυ� νται ïι κïινïτικïÝ Þρïι ï επÝσηµïς κτηνÝα-
τρïς τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης συντÀσσει τï
πιστïπïιητικÞ τïυ Àρθρïυ 5 παρÀγραæïς 1 και τα τελωνει-
ακÀ Ûγγραæα. Ãι αρµÞδιες κτηνιατρικÛς και τελωνειακÛς
αρøÛς τïυ σταθµïυ� επιτρÛπïυν την εισδïøη� σε απïθη� κη
ελευ� θερης úω� νης, σε ελευ� θερη απïθη� κη η� σε τελωνειακη�
απïθη� κη. Κτηνιατρικω� ς, τα πρïϊÞντα αυτÀ θεωρïυ� νται
κατÀλληλα να τεθïυ� ν αργÞτερα σε ελευ� θερη κυκλïæïρÝα.

4. ΕÀν, κατÀ τïυς ελÛγøïυς της παραγρÀæïυ 2, διαπι-
στω� νεται Þτι τα πρïϊÞντα δεν τηρïυ� ν τις κïινïτικÛς απαι-
τη� σεις ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ�
επιθεω� ρησης συντÀσσει αναλÞγως τï πιστïπïιητικÞ τïυ
Àρθρïυ 5 παρÀγραæïς 1 και τα τελωνειακÀ Ûγγραæα. Ãι
τελωνειακÛς και κτηνιατρικÛς αρøÛς τïυ συνïριακïυ� σταθ-
µïυ� επιθεω� ρησης µπïρïυ� ν στην περÝπτωση αυτη� να επιτρÛ-
ψïυν την εισδïøη� σε απïθη� κη ελευ� θερης úω� νης, σε ελευ� θε-
ρη απïθη� κη η� σε τελωνειακη� απïθη� κη µÞνï αν, τηρïυµÛ-
νïυ τïυ Àρθρïυ 16, πληρïυ� νται ïι εêη� ς Þρïι:

α) τα πρïϊÞντα δεν πρÛπει να πρïÛρøïνται απÞ τρÝτη
øω� ρα τελïυ� σα υπÞ απαγÞρευση âÀσει τïυ Àρθρïυ 11
παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï α), πρω� τη æρÀση,

â) ïι απïθη� κες των ελευ� θερων úωνω� ν και ïι ελευ� θερες η�
τελωνειακÛς απïθη� κες πρÛπει να εγκρÝνïνται απÞ την
αρµÞδια αρøη� για την απïθη� κευση πρïϊÞντων. Για να
εγκριθïυ� ν, πρÛπει να ανταπïκρÝνïνται στις εêη� ς απαι-
τη� σεις:

— να απïτελïυ� νται απÞ κλειστÞ øω� ρï τïυ ïπïÝïυ τα
σηµεÝα εισÞδïυ και εêÞδïυ ελÛγøïνται διαρκω� ς,
απÞ τïν υπευ� θυνï απïθη� κης. Στις απïθη� κες µÛσα
σε ελευ� θερη úω� νη, ïλÞκληρη η úω� νη πρÛπει να
απïτελεÝ κλειστÞ øω� ρï υπÞ τïν συνεøη� Ûλεγøï της
τελωνειακη� ς αρøη� ς,

— να ανταπïκρÝνïνται στïυς Þρïυς Ûγκρισης πïυ ïρÝ-
úïνται για τις απïθη� κες στις ïπïÝες απïθηκευ� ïνται
τï η� τα συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα, απÞ την κïινïτικη�
νïµïθεσÝα η� , ελλεÝψει αυτη� ς, απÞ την εθνικη� νïµï-
θεσÝα,

— να πρïâαÝνïυν σε καθηµερινη� καταγραæη� Þλων
των παρτÝδων πïυ εισÛρøïνται η� εêÛρøïνται απÞ
την απïθη� κη κÀθε µÛρα, της æυ� σης και της πïσÞτη-
τας των πρïϊÞντων ανÀ παρτÝδα και τïυ ïνÞµατïς
και της διευ� θυνσης τïυ παραλη� πτη. Τα στïιøεÝα
αυτÀ πρÛπει να διατηρïυ� νται επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν
Ûτη,

— να διαθÛτïυν øωριστïυ� ς øω� ρïυς εναπïθη� κευσης η� /
και/ κατÀψυêης πïυ επιτρÛπïυν την εναπïθη� κευση
των πρïϊÞντων πïυ δεν τηρïυ� ν την κτηνιατρικη�
νïµïθεσÝα.

Η αρµÞδια αρøη� µπïρεÝ Þµως, για τις υæιστÀµενες
απïθη� κες, να επιτρÛψει την øωριστη� εναπïθη� κευση

των πρïϊÞντων αυτω� ν στïν Ýδιï øω� ρï Þταν τα
πρïϊÞντα πïυ δεν πληρïυ� ν τις κïινïτικÛς πρïδια-
γραæÛς εναπïθηκευ� ïνται σε κλειστÞ øω� ρï πïυ κλει-
δω� νει,

— να διεθÛτïυν øω� ρïυς για τïυς διενεργïυ� ντες τïυς
κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς.

Αν ïι Ûλεγøïι της παραγρÀæïυ 2 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
καταδεÝêïυν Þτι ï ενδιαæερÞµενïς για τï æïρτÝï Ûøει κÀνει
ψευδη� δη� λωση δυνÀµει της παραγρÀæïυ 1 τïυ παρÞντïς
Àρθρïυ, ï τελευταÝïς αυτÞς υπïøρεïυ� ται να πρïâεÝ στη
διÀθεση της παρτÝδας συ� µæωνα µε τï Àρθρï 17.

5. Ãι αρµÞδιες αρøÛς λαµâÀνïυν Þλα τα απαιτïυ� µενα
µÛτρα:

— για να ελÛγøïυν Þτι διατηρïυ� νται ïι Þρïι Ûγκρισης των
απïθηκω� ν,

— για να απïæευ� γεται η απïθη� κευση των πρïϊÞντων πïυ
δεν τηρïυ� ν τις κïινïτικÛς κτηνιατρικÛς απαιτη� σεις
στïυς Ýδιïυς øω� ρïυς η� διαµερÝσµατα µε τα πρïϊÞντα
πïυ τις τηρïυ� ν,

— για να εêασæαλÝúïυν απïτελεσµατικÞ Ûλεγøï των εισÞ-
δων και εêÞδων απÞ την απïθη� κη και, κατÀ τις ω� ρες
πρÞσâασης στις απïθη� κες η� úω� νες, την επïπτεÝα απÞ
την κτηνιατρικη� αρøη� . Μεριµνïυ� ν ιδÝως ω� στε τα πρïϊ-
Þντα πïυ δεν τηρïυ� ν την κïινïτικη� κτηνιατρικη� νïµï-
θεσÝα να µην εêÛλθïυν των øωρω� ν η� διαµερισµÀτων
Þπïυ ευρÝσκïνται, øωρÝς Àδεια της αρµÞδιας αρøη� ς,

— να διαθÛτïυν øω� ρïυς για τïυς διενεργïυ� ντες τïυς κτη-
νιατρικïυ� ς ελÛγøïυς,

— για να διενεργïυ� ν κÀθε απαιτïυ� µενï Ûλεγøï ω� στε να
απïæευ� γεται ïπïιαδη� πïτε αλλïÝωση η� υπïκατÀσταση
των πρïϊÞντων πïυ εÝναι απïθηκευµÛνα στις απïθη� κες
η� ïπïιαδη� πïτε αλλαγη� της πρω� της η� της δευ� τερης
συσκευασÝας η� µεταπïÝησης,

6. Για λÞγïυς πïυ αæïρïυ� ν την υγεÝα ανθρω� πων και
úω� ων, Ûνα κρÀτïς µÛλïς µπïρεÝ να απαγïρευ� σει την εÝσï-
δï, σε τελωνειακη� απïθη� κη, ελευ� θερη απïθη� κη η� ελευ� θερη
úω� νη, πρïϊÞντων πïυ δεν πληρïυ� ν τïυς Þρïυς της κïινïτι-
κη� ς νïµïθεσÝας.

7. Ãι παρτÝδες δεν πρÛπει να εισÀγïνται σε ελευ� θερες
úω� νες, ελευ� θερη απïθη� κη η� τελωνειακη� απïθη� κη αν δεν
διαθÛτïυν τελωνειακη� σæραγÝδα.

8. Ãι παρτÝδες της παραγρÀæïυ 4 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
δυ� νανται να εγκαταλεÝψïυν µια ελευ� θερη απïθη� κη, µÝα
τελωνειακη� απïθη� κη η� µÝα ελευ� θερη úω� νη µÞνï για να
απïσταλλïυ� ν εÝτε πρïς τρÝτη øω� ρα εÝτε πρïς απïθη� κη
πρïâλεπïµÛνη στï Àρθρï 13, εÝτε για να καταστραæïυ� ν
υπÞ τïν Þρï Þτι:

— η απïστïλη� πρïς τρÝτη øω� ρα πρÛπει να γÝνει τηρïυµÛ-
νων των απαιτη� σεων τïυ Àρθρïυ 11 παρÀγραæïς 1
στïιøεÝï γ) και τïυ Àρθρïυ 11 παρÀγραæïς 2 στïι-
øεÝα α), γ), δ) και ε),

— η µεταæïρÀ πρïς απïθη� κη αναæερïµÛνη στï Àρθρï 13
πρÛπει να γÝνει υπÞ την κÀλυψη ενÞς εντυ� πïυ τελωνεια-
κïυ� ελÛγøïυ Τ 1, µε σøετικη� µνεÝα της διευ� θυνσης της
απïθη� κης στï συνïδευτικÞ πιστïπïιητικÞ πïυ πρïâλÛ-
πεται στï Àρθρï αυτÞ,
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— η µεταæïρÀ στïν τÞπï καταστρïæη� ς πρÛπει να γÝνει
µετÀ απÞ τη µετïυσÝωση των ïικεÝων πρïϊÞντων.

Στη συνÛøεια, ïι παρτÝδες αυτÛς απïστÛλλïνται, øωρÝς
εκæÞρτωση τïυ æïρτÝïυ και υπÞ την επÝâλεψη της αρµÞδι-
ας αρøη� ς, µε στεγανÀ ïøη� µατα η δïøεÝα σæραγισµÛνα απÞ
τις αρµÞδιες αρøÛς.

Ãι παρτÝδες δεν δυ� νανται να µεταæερθïυ� ν µεταêυ� απïθη-
κω� ν πρïâλεπïµÛνων στï παρÞν Àρθρï.

9. Ùλες ïι δαπÀνες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
συµπεριλαµâανïµÛνων των δαπανω� ν επιθεω� ρησης και
ελÛγøïυ πïυ ïρÝúïνται απÞ τï παρÞν Àρθρï, âαρυ� νïυν τïν
ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï η� τïν εκπρÞσωπÞ τïυ, øωρÝς
απïúηµÝωση απÞ τï κρÀτïς µÛλïς, συ� µæωνα µε τις αρøÛς
πïυ απïρρÛïυν απÞ τï Àρθρï 1 της ïδηγÝας 85/73/ΕÃΚ.

10. Τα κρÀτη µÛλη υπïâÀλλïυν στην Επιτρïπη� τïν
κατÀλïγï:

α) των ελευ� θερων úωνω� ν, ελευ� θερων απïθηκω� ν και τελω-
νειακω� ν απïθηκω� ν πïυ αναæÛρïνται στην παρÀγρα-
æï 4,

â) των επιøειρη� σεων πïυ αναæÛρïνται στï Àρθρï 13.

Η Επιτρïπη� εêασæαλÝúει τη δηµïσÝευση τïυ καταλÞγïυ
τïυ σηµεÝïυ Α στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν
Κïινïτη� των και ανακïινω� νει στα κρÀτη µÛλη τα ïνÞµατα
των επιøειρη� σεων τïυ στïιøεÝïυ â) παρÀγραæïς 11.

11. Σε περÝπτωση µη τη� ρησης των Þρων πïυ αναæÛρï-
νται στις παραγρÀæïυς 1-10 και στï µÛτρï πïυ ïι Þρïι
αυτïÝ εæαρµÞúïνται στην απïθη� κη, η αρµÞδια αρøη� υπï-
øρεïυ� ται να αναστεÝλει την Ûγκριση� της Þπως αναæÛρεται
στην παρÀγραæï 4 στïιøεÝï â) ενηµερω� νïντας σøετικω� ς
την Επιτρïπη� και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.

Σε περÝπτωση παρατυπιω� ν, εκ πρïθÛσεως η� âαρεÝας αµε-
λεÝας, επιâÀλλïνται, στïν υπευ� θυνï της µεταæïρÀς της
παρτÝδας µετÀ την αναøω� ρηση� της απÞ την απïθη� κη, ïι
κυρω� σεις πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την εθνικη� νïµïθεσÝα τïυ
ïικεÝïυ κρÀτïυς µÛλïυς.

12. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
ιδÝως Þσïν αæïρÀ τις διαδικασÝες ελÛγøïυ πïυ πρÛπει να
εæαρµÞúïνται κατÀ την Àæιêη και την αναøω� ρηση των
παρτÝδων πρïς και απÞ τις úω� νες η� τις απïθη� κες αυτÛς,
και τη µεταæïρÀ των παρτÝδων µεταêυ� των úωνω� ν η�
απïθηκω� ν αυτω� ν, τïν τρÞπï απïθη� κευσης των πρïϊÞντων
και τïυς επιτρεπÞµενïυς øειρισµïυ� ς τïυς, θεσπÝúïνται µε
τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 13

1. Ãι επιøειρη� σεις πïυ εæïδιÀúïυν απευθεÝας τα θαλÀσ-
σια µεταæïρικÀ µÛσα µε πρïϊÞντα πïυ αναæÛρïνται στï
Àρθρï 12 παρÀγραæïς 4, για την τρïæïδïσÝα τïυ πληρω� -
µατïς και των επιâατω� ν πρÛπει να πληρïυ� ν τις απαιτη� σεις
τïυ Àρθρïυ 12 παρÀγραæïι 1, 2, παρÀγραæïς 4 στïιøεÝα α)
και στ), σηµεÝα 2, 3 και 4 και παρÀγραæïι 5, 6, 7 και 9,
και:

α) να εγκρÝνïνται πρïηγïυµÛνως απÞ την αρµÞδια αρøη�
ως επιøειρη� σεις¯

â) να εæïδιÀúïνται µε πρïϊÞντα τα ïπïÝα δεν πρÛπει να
υπïâÀλλïνται σε ïπïιαδη� πïτε µεταπïÝηση, εκτÞς εÀν η
πρω� τη υ� λη πληρïÝ τις κïινïτικÛς απαιτη� σεις¯

γ) να διαθÛτïυν κτÝρια των ïπïÝων η εÝσïδïς και η
Ûêïδïς ελÛγøïνται µïνÝµως απÞ τïν υπευ� θυνï της απï-
θη� κης. Ùσïν αæïρÀ απïθη� κες ευρισκÞµενες σε ελευ� θε-
ρη úω� νη, τυγøÀνïυν εæαρµïγη� ς ïι απαιτη� σεις τïυ Àρ-
θρïυ 12, παρÀγραæïς 4 στïιøεÝï â), πρω� τη περÝπτωση,
δευ� τερη æρÀση¯

δ) να αναλαµâÀνïυν τη δÛσµευση να µην θÛσïυν τα
πρïϊÞντα τïυ Àρθρïυ 12 παρÀγραæïς 4 στην κατανÀ-
λωση σε Ûδαæïς τïυ παραρτη� µατïς I¯

ε) να ανακïινω� νïυν τï ταøυ� τερï στην αρµÞδια αρøη� την
Àæιêη των πρïϊÞντων σε απïθη� κη τïυ στïιøεÝïυ γ).

2. Ãι επιøειρηµατÝες της παραγρÀæïυ 1 υπïøρεïυ� νται:

α) να πραγµατïπïιïυ� ν τις παραδÞσεις απευθεÝας στα
θαλÀσσια µεταæïρικÀ µÛσα, η� σε ειδικÀ εγκεκριµÛνη
απïθη� κη πïυ âρÝσκεται στï λιµÀνι πρïïρισµïυ� , υπÞ
την πρïυMπÞθεση Þτι πρÛπει να λαµâÀνïνται µÛτρα
ω� στε τα συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα να µην µπïρïυ� ν σε
καµιÀ περÝπτωση να εγκαταλεÝψïυν τη λιµενικη� úω� νη
για Àλλï πρïïρισµÞ. Η µεταæïρÀ απÞ την αρøικη�
απïθη� κη µÛøρι τïν λιµÛνα πρïïρισµïυ� πρÛπει να γÝνει
υπÞ τελωνειακη� επÝâλεψη συ� µæωνα µε την διαδικασÝα
Τ 1 τïυ κανïνισµïυ� (ΕΚ) αριθ. 2913/92 και να συνï-
δευ� εται απÞ κτηνιατρικÞ πιστïπïιητικÞ τïυ ïπïÝïυ τï
Ûντυπï θα καταρτιστεÝ µε τη διαδικασÝα της παραγρÀ-
æïυ 6¯

â) να ενηµερω� νïυν εκ των πρïτÛρων την αρµÞδια αρøη�
της τελωνειακη� ς úω� νης τïυ κρÀτïυς µÛλïυς απÞ τï
ïπïÝï παραδÝδïνται τα πρïϊÞντα, καθω� ς και τις αρµÞ-
διες αρøÛς της λιµενικη� ς úω� νης τïυ κρÀτïυς µÛλïυς
πρïïρισµïυ� , σøετικÀ µε την ηµερïµηνÝα απïστïλη� ς
των πρïϊÞντων, αναæÛρïντας και τïν τÞπï πρïïρισµïυ�
τïυς¯

γ) να απïδεικνυ� ïυν επιση� µως Þτι τα πρïϊÞντα Ûæθασαν
στïν τελικÞ πρïïρισµÞ τïυς¯

δ) να τηρïυ� ν, επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν Ûτη, µητρω� ï εισÞδïυ
και εêÞδïυ. Τï µητρω� ï αυτÞ πρÛπει να επιτρÛπει τïν
Ûλεγøï των τµηµÀτων εκεÝνων των παρτÝδων τα ïπïÝα
âρÝσκïνται εντÞς της απïθη� κης.

3. Ãι επιøειρη� σεις πρÛπει να µεριµνïυ� ν ω� στε να πρïµη-
θευ� ïυν στα πλïÝα πρïϊÞντα πïυ δεν πληρïυ� ν τις κïινïτι-
κÛς απαιτη� σεις µÞνï Þταν πρÞκειται για τïν ανεæïδιασµÞ
των επιâατω� ν και τïυ πληρω� µατïς Ûêω απÞ τις παρÀκτιες
úω� νες των εδαæω� ν τïυ παραρτη� µατïς I, Þπως ïρÝúïνται
απÞ τις εθνικÛς νïµïθεσÝες.

4. Η αρµÞδια αρøη� της λιµενικη� ς úω� νης τïυ κρÀτïυς
µÛλïυς απÞ τï ïπïÝï παραδÝδïνται τα πρïϊÞντα, κïινïπïι-
εÝ την παρÀδïση στην αρµÞδια αρøη� της λιµενικη� ς η�
αερïλιµενικη� ς úω� νης τïυ κρÀτïυς µÛλïυς πρïïρισµïυ� τï
αργÞτερï κατÀ τη στιγµη� της απïστïλη� ς των πρïϊÞντων
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και την ενηµερω� νει σøετικÀ µε τïν τÞπï πρïïρισµïυ� των
πρïϊÞντων µÛσω τïυ δικτυ� ïυ ΑΝΙΜÃ.

5. ΕÀν ïι Þρïι τïυ παρÞντïς Àρθρïυ δεν τηρηθïυ� ν, η
αρµÞδια αρøη� υπïøρεïυ� ται να απïσυ� ρει την Ûγκριση της
παραγρÀæïυ 1 στïιøεÝï α) ενηµερω� νïντας την Επιτρïπη�
και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.

6. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
ιδιως Þσïν αæïρÀ τις διαδικασÝες ελÛγøïυ πïυ πρÛπει να
εæαρµÞúïνται κατÀ την αναøω� ρηση και κατÀ τη µεταæïρÀ
και την παρÀδïση των πρïϊÞντων πïυ πρÛπει να παραδÝ-
δïνται απευθεÝας στα θαλÀσσια µεταæïρικÀ µÛσα, συµπε-
ριλαµâανïµÛνης της απÞδειêης Þτι τα πρïϊÞντα αυτÀ Ûæθα-
σαν στï νÞµιµï πρïïρισµÞ τïυς, θεσπÝúïνται µε τη διαδι-
κασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 14

1. Τα πρïϊÞντα των ïπïÝων ï απïδεκτÞς, κατÀ την
Ûννïια τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 2913/92, τελωνειακÞς
πρïïρισµÞς εÝναι Àλλïς απÞ αυτÞν πïυ αναæÛρεται στα
Àρθρα 7 και 12 παρÀγραæïς 3 της παρïυ� σας ïδηγÝας,
πρÛπει να υπïâÀλλïνται, Þταν απαιτεÝται, εκτÞς απÞ την
περÝπτωση καταστρïæη� ς η� επανεêαγωγη� ς, σε Ûλεγøï ταυ-
τÞτητïς και æυσικÞ Ûλεγøï πρïκειµÛνïυ να εêασæαλÝúεται
Þτι τηρïυ� ν τïυς Þρïυς εισαγωγη� ς.

2. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται, Þταν øρειÀúεται, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

�Αρθρï 15

1. Îνα κρÀτïς µÛλïς επιτρÛπει την επανεισαγωγη� παρτÝ-
δας πρïϊÞντων κïινïτικη� ς καταγωγη� ς πïυ δεν επετρÀπη η
εισαγωγη� της σε τρÝτη øω� ρα αν:

α) τα πρïϊÞντα συνïδευ� ïνται:

i) εÝτε απÞ τï πρωτÞτυπï πιστïπïιητικÞ η� επικυρωµÛ-
νï απÞ την αρµïδÝα αρøη� αντÝγραæï τïυ υγειïνï-
µικïυ� πιστïπïιητικïυ� πïυ συνïδευ� ει τα πρïϊÞντα
στï ïπïÝï αναæÛρïνται ïι λÞγïι της απÞρριψης και
η εγγυ� ηση Þτι Ûøïυν τηρηθεÝ ïι Þρïι απïθη� κευσης
και µεταæïρÀς των πρïϊÞντων και στï ïπïÝï διευ-
κρινÝúεται Þτι τα συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα δεν υπÛ-
στησαν κανÛνα øειρισµÞ,

ii) σε περÝπτωση σæραγισµÛνων δïøεÝων, απÞ âεâαÝω-
ση τïυ µεταæïρÛα στην ïπïÝα πιστïπïιεÝται Þτι τï
περιεøÞµενï δεν υπÛστη κανÛνα øειρισµÞ η� εκæÞρ-
τωση¯

â) τα εν λÞγω πρïϊÞντα υπïâÀλλïνται σε Ûλεγøï εγγρÀ-
æων, σε Ûλεγøï ταυτÞτητïς και, στις περιπτω� σεις πïυ
πρïâλÛπïνται στï Àρθρï 20, σε æυσικÞ Ûλεγøï¯

γ) η παρτÝδα αυτη� επιστρÛæεται αµÛσως, υπÞ τïυς Þρïυς
τïυ Àρθρïυ 8 παρÀγραæïς 4, στην εγκατÀσταση κατα-
γωγη� ς τïυ κρÀτïυς µÛλïυς Þπïυ εκδÞθηκε πιστïπïιητι-
κÞ και Þτι, εÀν πρÛπει να µεταæερθεÝ µÛσω Àλλïυ
κρÀτïυς µÛλïυς, Ûøει πρïηγïυµÛνως εγκριθεÝ απÞ τïν
επÝσηµï κτηνÝατρï τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρη-
σης τïυ κρÀτïυς µÛλïυς στï ïπïÝï η παρτÝδα æθÀνει
για πρω� τη æïρÀ σε Ûνα απÞ τα εδÀæη πïυ αναæÛρï-
νται στï παρÀρτηµα I, εê ïνÞµατïς Þλων των κρατω� ν
µελω� ν µÛσω των ïπïÝων θα πραγµατïπïιηθεÝ η διαµε-
τακÞµιση.

2. Îνα κρÀτïς µÛλïς δεν µπïρεÝ να αρνηθεÝ την επανεισ-
δïøη� µιας παρτÝδας πρïϊÞντων κïινïτικη� ς καταγωγη� ς η
ïπïÝα απïρρÝæθηκε απÞ µια τρÝτη øω� ρα, εÀν η αρµÞδια
αρøη� η ïπïÝα εêÛδωσε τï αρøικÞ πιστïπïιητικÞ συµæω� νη-
σε για την εκ νÛïυ παραλαâη� της παρτÝδας και εÀν πλη-
ρïυ� νται ïι Þρïι της παραγρÀæïυ 1.

3. Στην περÝπτωση πïυ πρïâλÛπεται στις παραγρÀ-
æïυς 1 και 2, τα εν λÞγω πρïϊÞντα απïστÛλλïνται στην
εγκατÀσταση καταγωγη� ς κατÀ τρÞπïν ω� στε η µεταæïρÀ
τïυς να πραγµατïπïιεÝται, συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ
πρïâλÛπεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 4, µε στεγανÀ
µεταæïρικÀ µÛσα πïυ Ûøïυν αναγνωρισθεÝ και σæραγισθεÝ
απÞ την αρµÞδια αρøη� Ûτσι ω� στε ïι σæραγÝδες να κατα-
στρÛæïνται µÞλις ανïιøθεÝ τï εµπïρευµατïκιâω� τιï.

4. Ã επÝσηµïς κτηνÝατρïς πïυ επιτρÛπει τη µεταæïρÀ
ενηµερω� νει την αρµÞδια αρøη� τïυ τÞπïυ πρïïρισµïυ� µÛσω
τïυ δικτυ� ïυ ΑΝΙΜÃ.

5. Ãι δαπÀνες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, περι-
λαµâανïµÛνων των δαπανω� ν επιθεω� ρησης και των δαπα-
νω� ν των ελÛγøων πïυ επιâÀλει τï παρÞν Àρθρï, âαρυ� νïυν
τïν ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï η� τïν εκπρÞσωπÞ τïυ,
øωρÝς απïúηµÝωση απÞ τï κρÀτïς µÛλïς, τηρïυµÛνων των
αρøω� ν πïυ απïρρÛïυν απÞ τï Àρθρï 1 της ïδηγÝας 85/
73/ΕÃΚ.

6. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 16

1. Τï παρÞν κεæÀλαιï δεν εæαρµÞúεται στα πρïϊÞντα
πïυ:

α) απïτελïυ� ν µÛρïς των πρïσωπικω� ν απïσκευω� ν ταêι-
διωτω� ν και πρïïρÝúïνται για πρïσωπικη� τïυς κατανÀ-
λωση, εæÞσïν η πïσÞτητα δεν υπερâαÝνει πïσÞτητα
πïυ θα ïριστεÝ συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 3 και
εæÞσïν τα πρïϊÞντα πρïÛρøïνται απÞ κρÀτïς µÛλïς η�
τρÝτη øω� ρα η� τµη� µα τρÝτης øω� ρας πïυ περιÛøεται στïν
κατÀλïγï πïυ καταρτÝúεται συ� µæωνα µε την κïινïτικη�
νïµïθεσÝα και απÞ την ïπïÝα δεν Ûøïυν απαγïρευθεÝ
ïι εισαγωγÛς¯

â) απïστÛλλïνται σε µικρÛς συσκευασÝες πρïς ιδιω� τες,
εæÞσïν πρÞκειται για εισαγωγÛς µη εµπïρικïυ� øαρα-
κτη� ρα και εæÞσïν η απïστελλÞµενη πïσÞτητα δεν
υπερâαÝνει πïσÞτητα πïυ θα ïριστεÝ συ� µæωνα µε την
παρÀγραæï 3 και εæÞσïν τα πρïϊÞντα πρïÛρøïνται
απÞ τρÝτη øω� ρα η� τµη� µα τρÝτης øω� ρας πïυ περιÛøεται
στïν κατÀλïγï πïυ καταρτÝúεται συ� µæωνα µε την κïι-
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νïτικη� νïµïθεσÝα και απÞ την ïπïÝα δεν απαγïρευ� ï-
νται ïι εισαγωγÛς¯

γ) âρÝσκïνται επÝ µεταæïρικω� ν µÛσων πïυ εκτελïυ� ν διε-
θνη� δρïµïλÞγια και πρïïρÝúïνται για την τρïæïδïσÝα
τïυ πληρω� µατïς η� των επιâατω� ν υπÞ την πρïυMπÞθεση
Þτι δεν εισÀγïνται σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ παραρτη� -
µατïς I¯

Ùταν τα πρïϊÞντα αυτÀ η� τα απïρρÝµµατα της κïυúÝ-
νας τïυς εκæïρτω� νïνται, πρÛπει να καταστρÛæïνται.
ΩστÞσï, τα πρïϊÞντα δεν απαιτεÝται να καταστρÛæï-
νται Þταν µεταæÛρïνται απευθεÝας απÞ Ûνα µεταæïρι-
κÞ µÛσï πïυ εκτελεÝ διεθνη� δρïµïλÞγια σε Àλλï, στï
Ýδιï λιµÀνι και υπÞ τελωνειακÞ Ûλεγøï¯

δ) Ûøïυν υπïâληθεÝ, στï µÛτρï πïυ η πïσÞτητÀ τïυς δεν
υπερâαÝνει εκεÝνη πïυ θα καθïριστεÝ συ� µæωνα µε την
παρÀγραæï 3, σε θερµικη� επεêεργασÝα, σε ερµητικÀ
σæραγισµÛνα δïøεÝα, της ïπïÝας η τιµη� Fo ισïυ� ται
πρïς 3,00 τïυλÀøιστïν και:

i) απïτελïυ� ν µÛρïς των πρïσωπικω� ν απïσκευω� ν
ταêιδιωτω� ν και πρïïρÝúïνται για πρïσωπικη� τïυς
κατανÀλωση,

ii) απïστÛλλïνται σε µικρÛς συσκευασÝες πρïς ιδιω� τες,
εæÞσïν πρÞκειται για εισαγωγÛς µη εµπïρικïυ�
øαρακτη� ρα,

ε) απïστÛλλïνται ως εµπïρικÀ δεÝγµατα η� πρïïρÝúïνται
για εκθÛσεις υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι δεν πρÞκειται να
διατεθïυ� ν στï εµπÞριï και Þτι Ûøïυν λÀâει πρïηγïυµÛ-
νως σøετικη� Àδεια απÞ την αρµÞδια αρøη� ¯

στ) πïυ πρïïρÝúïνται για ειδικÛς µελÛτες η� αναλυ� σεις, στï
µÛτρï πïυ ï επÝσηµïς Ûλεγøïς επιτρÛπει να εêακριâω� -
νεται Þτι τα πρïϊÞντα αυτÀ δεν διατÝθενται για ανθρω� -
πινη διατρïæη� και Þτι, µετÀ τη λη� êη της Ûκθεσης η� τη
διεêαγωγη� των ειδικω� ν µελετω� ν η� της ανÀλυσης, τα
πρïϊÞντα αυτÀ, εκτÞς απÞ τις πïσÞτητες πïυ øρησιµï-
πïιη� θηκαν κατÀ την ανÀλυση, καταστρÛæïνται η� επα-
ναπïστÛλλïνται υπÞ ïρισµÛνïυς Þρïυς πïυ καθïρÝúει
η αρµÞδια αρøη� ¯

Στην περÝπτωση πïυ αναæÛρει τï παρÞν σηµεÝï και
στην περÝπτωση πïυ αναæÛρεται στï στïιøεÝï ε), τï
κρÀτïς µÛλïς πρïïρισµïυ� µεριµνÀ ω� στε τα εν λÞγω
πρïϊÞντα να µην µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιηθïυ� ν για
øρη� σεις διαæïρετικÛς απÞ εκεÝνες για τις ïπïÝες ειση� λ-
θαν στï ÛδαæÞς της.

2. Η παρÀγραæïς 1 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ δεν θÝγει τïυς
κανÞνες πïυ εæαρµÞúïνται στï νωπÞ κρÛας και στα πρïϊ-
Þντα µε âÀση τï κρÛας συ� µæωνα µε τï Àρθρï 1 παρÀγρα-
æïς 2 της ïδηγÝας 72/462/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 12ης
∆εκεµâρÝïυ 1972, περÝ των υγειïνïµικω� ν πρïâληµÀτων και
των υγειïνïµικω� ν µÛτρων κατÀ τις εισαγωγÛς úω� ων τïυ
âïεÝïυ και øïιρεÝïυ εÝδïυς και νωπω� ν κρεÀτων πρïελευ� -
σεως τρÝτων øωρω� ν(1).

(1) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/91/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 16.1.1997,
σ. 27).

3. Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29, η Επιτρïπη� καθïρÝ-
úει τïυς κανÞνες εæαρµïγη� ς και ιδÝως τα Þρια âÀρïυς για
τα διÀæïρα πρïϊÞντα πïυ ενδÛøεται να τυ� øïυν των παρεκ-
κλÝσεων πïυ αναæÛρïνται στην παρÀγραæï 1.

�Αρθρï 17

1. Ãι παρτÝδες πïυ εισÛρøïνται σε Ûνα απÞ τα εδÀæη της
ΚïινÞτητας øωρÝς να υπïâληθïυ� ν στïυς κτηνιατρικïυ� ς
ελÛγøïυς συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των Àρθρων 3 και 4
δηµευ� ïνται και η αρµÞδια αρøη� απïæασÝúει εÝτε την
καταστρïæη� τïυς συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 2 στïι-
øεÝï â) η� την εκ νÛïυ απïστïλη� τïυς συ� µæωνα µε την
παρÀγραæï 2 στïιøεÝï α).

2. Ùταν, âÀσει των ελÛγøων πïυ αναæÛρïνται στην
παρïυ� σα ïδηγÝα, η αρµÞδια αρøη� διαπιστω� νει Þτι τï πρïϊ-
Þν δεν πληρïÝ τïυς Þρïυς εισαγωγη� ς, η� Þταν κατÀ τïυς
ελÛγøïυς αυτïυ� ς διαπιστω� νεται παρατυπÝα, η αρµÞδια
αρøη� , µετÀ απÞ διαâïυ� λευση µε τïν ενδιαæερÞµενï για τï
æïρτÝï η� τïν εκπρÞσωπÞ τïυ, απïæασÝúει:

α) εÝτε να απïστεÝλει εκ νÛïυ τï πρïϊÞν εκτÞς των εδαæω� ν
τïυ παραρτη� µατïς I, απÞ τïν Ýδιï συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης πρïς πρïïρισµÞ για τïν ïπïÝï συµæωνεÝ
ï ενδιαæερÞµενïς για τï æïρτÝï, µε τï Ýδιï µεταæïρικÞ
µÛσï, εντÞς εêη� ντα τï πïλυ� ηµερω� ν, εæÞσïν δεν αντιτÝ-
θενται σ’ αυτÞ τα πïρÝσµατα της κτηνιατρικη� ς επιθεω� -
ρησης και ïι υγειïνïµικÛς απαιτη� σεις η� ïι απαιτη� σεις
υγειïνïµικïυ� ελÛγøïυ.

Στην περÝπτωση αυτη� , ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς τïυ
συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης πρÛπει:

— να κινεÝ τη διαδικασÝα ενηµÛρωσης πïυ πρïâλÛπε-
ται στην πρω� τη περÝπτωση τïυ Àρθρïυ 1 παρÀγρα-
æïς 1 της απÞæασης 92/438/ΕÃΚ,

— να ακυρω� νει, συ� µæωνα µε τις λεπτïµÛρειες πïυ θα
ïρÝσει η Επιτρïπη� µε τη διαδικασÝα πïυ αναæÛρε-
ται στην παρÀγραæï 7, τα κτηνιατρικÀ πιστïπïιητι-
κÀ η� Ûγγραæα πïυ συνïδευ� ïυν τα απïρριπτÞµενα
πρïϊÞντα, ω� στε τα συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα να µην
µπïρïυ� ν να εισαøθïυ� ν απÞ Àλλïν συνïριακÞ σταθ-
µÞ επιθεω� ρησης¯

â) εÝτε, εÀν η εκ νÛïυ απïστïλη� εÝναι αδυ� νατη η� Ûøει
παρÛλθει η πρïθεσµÝα εêη� ντα ηµερω� ν πïυ αναæÛρεται
στï σηµεÝï α) η� εÀν ï ενδιαæερÞµενïς για τï æïρτÝï
συµæωνεÝ αµÛσως, να καταστρÛæει τï πρïϊÞν στις πλη-
σιÛστερες πρïς τï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης
εγκαταστÀσεις πïυ πρïâλÛπïνται για τï σκïπÞ αυτÞν
συ� µæωνα µε την ïδηγÝα 90/667/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ,
της 27ης ΝïεµâρÝïυ 1990, για τη θÛσπιση υγειïνïµικω� ν
κανÞνων για τη διÀθεση και τη µεταπïÝηση úωικω� ν
απïâλη� των, τη διÀθεση� τïυς στην αγïρÀ και την πρï-
στασÝα απÞ τïυς παθïγÞνïυς ïργανισµïυ� ς των úωï-
τρïæω� ν úωικη� ς πρïÛλευσης η� µε âÀση τα ψÀρια(2).

(2) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.
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ΜÛøρις Þτïυ επαναπïσταλïυ� ν τα πρïϊÞντα πïυ αναæÛ-
ρïνται στï παρÞν στïιøεÝï η� µÛøρις Þτïυ επιâεâαιω-
θïυ� ν ïι λÞγïι της απÞρριψης, ïι αρµÞδιες αρøÛς
απïθηκευ� ïυν τα συγκεκριµÛνα πρïϊÞντα υπÞ τïν Ûλεγ-
øï της αρµÞδιας αρøη� ς δαπÀναις τïυ ενδιαæερïµÛνïυ.

3. Ùταν, απÞ τïυς ελÛγøïυς πïυ αναæÛρïνται στις
παραγρÀæïυς 1, 2 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ συνÀγεται σïâα-
ρη� παρÀâαση η� επανειληµµÛνες παραâÀσεις της κïινïτικη� ς
κτηνιατρικη� ς νïµïθεσÝας, εæαρµÞúïνται ïι διατÀêεις των
Àρθρων 23 και 24.

4. Ãι διατÀêεις της παραγρÀæïυ 2 δεν εæαρµÞúïνται
Þταν η αρµÞδια αρøη� Ûøει επιτρÛψει τη øρη� ση των πρïϊÞ-
ντων συ� µæωνα µε την ïδηγÝα 90/667/ΕÃΚ, εæÞσïν δεν
παρïυσιÀúïυν κÝνδυνï για την υγεÝα τïυ ανθρω� πïυ η� των
úω� ων.

5. Τα Ûêïδα για την εκ νÛïυ απïστïλη� η� την καταστρï-
æη� της παρτÝδας η� τη øρη� ση τïυ πρïϊÞντïς για Àλλïυς
σκïπïυ� ς âαρυ� νïυν τïν ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï η� τïν
εκπρÞσωπÞ τïυ.

ΕπιπλÛïν, Þταν η διαπιστωθεÝσα παρατυπÝα ïæεÝλεται σε
âαρεÝα αµÛλεια η� σε πρÞθεση τï κρÀτïς µÛλïς ïæεÝλει να
επιâÀλει στïν ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï τις κυρω� σεις εκ
της εθνικη� ς νïµïθεσÝας.

6. ΤυγøÀνïυν εæαρµïγη� ς ïι διατÀêεις της απÞæασης
92/438/ΕÃΚ.

7. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς των παραγρÀæων 1 Ûως 3,
ιδÝως δε η διαµÞρæωση ενιαÝων κριτηρÝων αêιïλÞγησης
âÀσει των ïπïÝων απïæασÝúεται η απÞρριψη, η κατÀσøεση
η� η καταστρïæη� , θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

�Αρθρï 18

Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29 και âÀσει των πρïγραµ-
µÀτων πïυ αναæÛρïνται στï δευ� τερï εδÀæιï, η Επιτρïπη�
θεσπÝúει τïυς κανÞνες πïυ εæαρµÞúïνται κατÀ τις εισαγω-
γÛς σε ïρισµÛνα τµη� µατα των εδαæω� ν τïυ παραρτη� µατïς I,
πρïκειµÛνïυ να ληæθïυ� ν υπÞψη ïι ιδιαÝτερες æυσικÛς
δυσκïλÝες των εδαæω� ν αυτω� ν, ιδÝως δε η µεγÀλη τïυς
απÞσταση απÞ τµη� µα τïυ ηπειρωτικïυ� εδÀæïυς της ΚïινÞ-
τητας.

Για τï σκïπÞ αυτÞ, η Γαλλικη� ∆ηµïκρατÝα, αæενÞς, και η
Ελληνικη� ∆ηµïκρατÝα, αæετÛρïυ, θα υπïâÀλïυν στην
Επιτρïπη� πρÞγραµµα στï ïπïÝï θα εκθÛτïυν, για τη
συγκεκριµÛνη περÝπτωση των γαλλικω� ν υπερπÞντιων δια-
µερισµÀτων, αæενÞς, και ïρισµÛνων νη� σων και νησιωτικω� ν
συµπλεγµÀτων, αæετÛρïυ, τη æυ� ση των ελÛγøων πïυ πρÛ-
πει να διεêÀγïνται κατÀ την εισαγωγη� πρïϊÞντων απÞ
τρÝτες øω� ρες στις περιïøÛς αυτÛς, λαµâανïµÛνων υπÞψη
των æυσικω� ν γεωγραæικω� ν εµπïδÝων πïυ øαρακτηρÝúïυν
τα εδÀæη αυτÀ.

Τα πρïγρÀµµατα αυτÀ πρÛπει να πρïσδιïρÝúïυν τïυς
ελÛγøïυς πïυ πρÛπει να διενεργïυ� νται ω� στε τα πρïϊÞντα
πïυ εισÀγïνται σ’ αυτÀ τα εδÀæη να µην επαναπïσταλïυ� ν

πïτÛ σε Àλλα τµη� µατα τïυ κïινïτικïυ� εδÀæïυς, εκτÞς εÀν
τα εδÀæη αυτÀ τηρïυ� ν τις απαιτη� σεις της κïινïτικη� ς κτη-
νιατρικη� ς νïµïθεσÝας.

�Αρθρï 19

1. Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29, η Επιτρïπη� καταρ-
τÝúει τïν κατÀλïγï των æυτικω� ν πρïϊÞντων τα ïπïÝα, λÞγω
ιδÝως τïυ τελικïυ� πρïïρισµïυ� τïυς, εÝναι δυνατÞν να
συνιστïυ� ν κÝνδυνï διÀδïσης λïιµωδω� ν η� µεταδïτικω� ν
ασθενειω� ν για τα úω� α και, για τï λÞγï αυτÞ, πρÛπει να
υπïâÀλλïνται στïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς πïυ πρïâλÛ-
πει η παρïυ� σα ïδηγÝα, Ýδιως δε στïυς ελÛγøïυς πïυ πρï-
âλÛπïνται στï Àρθρï 4, µε σκïπÞ να εêακριâω� νïνται η
πρïÛλευση και ï πρïâλεπÞµενïς πρïïρισµÞς των æυτω� ν
αυτω� ν.

Με την Ýδια διαδικασÝα θεσπÝúïνται τα εêη� ς:

— ïι Þρïι υγειïνïµικïυ� ελÛγøïυ τïυς ïπïÝïυς πρÛπει να
τηρïυ� ν ïι τρÝτες øω� ρες και τα εøÛγγυα πïυ πρÛπει να
πρïσæÛρïυν, ιδÝως η æυ� ση της επεêεργασÝας πïυ απαι-
τεÝται ενδεøïµÛνως ανÀλïγα µε την υγειïνïµικη� κατÀ-
σταση� τïυς,

— ï κατÀλïγïς των τρÝτων øωρω� ν στις ïπïÝες µπïρεÝ να
επιτραπεÝ, ανÀλïγα µε τα εøÛγγυα, να εêÀγïυν πρïς την
ΚïινÞτητα τα æυτικÀ πρïϊÞντα πïυ αναæÛρïνται στï
πρω� τï εδÀæιï,

— τυøÞν ειδικÛς διαδικασÝες ελÛγøïυ, και συγκεκριµÛνα
Þσïν αæïρÀ τη δειγµατïληψÝα η ïπïÝα εÝναι δυνατÞν
να εæαρµÞúεται στα πρïϊÞντα αυτÀ, ιδÝως σε περÝπτωση
εισαγωγω� ν øυ� µα.

2. ΜÞλις εκæïρτωθïυ� ν απÞ αλιευτικÞ πλïÝï µε σηµαÝα
τρÝτης øω� ρας και πριν εισαøθïυ� ν σε Ûνα απÞ τα εδÀæη τïυ
παραρτη� µατïς I, τα νωπÀ αλιευτικÀ πρïϊÞντα πρÛπει, κατ’
εæαρµïγη� τïυ κανïνισµïυ� (ΕΚ) αριθ. 1093/94 τïυ Συµâïυ-
λÝïυ, της 6ης Μαιïυ 1994, για τïν καθïρισµÞ των Þρων
υπÞ τïυς ïπïÝïυς τα αλιευτικÀ σκÀæη τρÝτων øωρω� ν µπï-
ρïυ� ν να εκæïρτω� σïυν απευθεÝας και να διαθÛτïυν στï
εµπÞριï τα αλιευ� µατÀ τïυς στïυς λιµÛνες της ΚïινÞτη-
τας(1), να υπïâÀλλïνται στïυς κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς
πïυ πρïâλÛπïνται για τα ψÀρια αυτÀ Þταν εκæïρτω� νïνται
απÞ αλιευτικÀ πλïÝα µε σηµαÝα κρÀτïυς µÛλïυς.

ΠÀντως, κατÀ παρÛκκλιση εκ τïυ Àρθρïυ 3 παρÀγραæïς 2,
Ûνα κρÀτïς µÛλïς µπïρεÝ να λÀâει την Àδεια, µε τη διαδι-
κασÝα τïυ Àρθρïυ 29, να διενεργεÝ τïυς ελÛγøïυς της
παρïυ� σας ïδηγÝας στïυς κατεψυγµÛνïυς και υπερκα-
τεψυγµÛνïυς τÞνïυς πïυ εκæïρτω� νïνται απευθεÝας øωρÝς
αæαÝρεση εντïσθÝων και κεæαλη� ς, απÞ σκÀæïς πïυ ανη� κει
σε µεικτη� εταιρεÝα καταøωρηµÛνη âÀσει των ïικεÝων κïινï-
τικω� ν διατÀêεων, εæÞσïν:

— ïι Ûλεγøïι γÝνïνται απÞ την αρµÞδια αρøη� τïυ εγγυτÛ-
ρïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης στην âιïµηøανι-
κη� εγκατÀσταση πρïïρισµïυ� πïυ Ûøει Àδεια να µετα-
πïιεÝ τα πρïϊÞντα αυτÀ,

(1) ΕΕ L 121 της 12.5.1994, σ. 3.
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— η εγκατÀσταση µεταπïÝησης δεν απÛøει τïυ σταθµïυ�
περισσÞτερï απÞ 75 øλµ.,

— τα πρïϊÞντα µεταæÛρïνται υπÞ τελωνειακη� επιτη� ρηση,
µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 8 παρÀγραæïς 4, πρω� τη
περÝπτωση, απÞ τï σηµεÝï εκæÞρτωσης µÛøρι την εγκα-
τÀσταση µεταπïÝησης.

3. Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29, εÝναι δυνατÞν να
παρÛøïνται παρεκκλÝσεις απÞ τις διατÀêεις τïυ Àρθρïυ 6
παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï â) και, Þσïν αæïρÀ τï πρïσωπικÞ
πïυ εÝναι υπευ� θυνï για τη διεêαγωγη� των ελÛγøων και την
Ûκδïση πιστïπïιητικω� ν, απÞ τις διατÀêεις τïυ Àρθρïυ 4
παρÀγραæïς 1 και τïυ Àρθρïυ 5 παρÀγραæïς 1 για συνï-
ριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης στïυς ïπïÝïυς πρïσκïµÝúïνται
και την Ûκδïση πιστïπïιητικω� ν Þπως αναæÛρεται στην
ïδηγÝα 91/493/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 22ας ΙïυλÝïυ
1991, περÝ καθïρισµïυ� των υγειïνïµικω� ν κανÞνων πïυ
διÛπïυν την παραγωγη� και τη διÀθεση στην αγïρÀ των
αλιευτικω� ν πρïϊÞντων(1).

�Αρθρï 20

1. Με την επιæυ� λαêη των διατÀêεων τïυ παρÞντïς
ΚεæαλαÝïυ και αν υπÀρøïυν υπÞνïιες Þτι δεν Ûøει τηρηθεÝ
η κτηνιατρικη� νïµïθεσÝα η� αν υπÀρøïυν αµæιâïλÝες σøετι-
κÀ µε:

α) την ταυτÞτητα η� τïν πραγµατικÞ πρïïρισµÞ τïυ πρïϊ-
Þντïς¯

â) την αντιστïιøÝα τïυ πρïϊÞντïς πρïς τις εγγυη� σεις πïυ
πρïâλÛπει η νïµïθεσÝα για τïν συγκεκριµÛνï τυ� πï
πρïϊÞντων¯

γ) την τη� ρηση των εγγυη� σεων υγεÝας των úω� ων η� της
δηµÞσιας υγεÝας πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την κïινïτικη�
νïµïθεσÝα,

ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς η� η αρµÞδια αρøη� διενεργïυ� ν τïυς
κτηνιατρικïυ� ς ελÛγøïυς πïυ κρÝνïυν ενδεδειγµÛνïυς για να
επιâεâαιω� σïυν η� να Àρïυν τις υπÞνïιες αυτÛς.

Τα ελεγøÞµενα πρïϊÞντα πρÛπει να παραµÛνïυν υπÞ τïν
Ûλεγøï της αρµÞδιας αρøη� ς µÛøρις Þτïυ γÝνïυν γνωστÀ τα
πïρÝσµατα των ελÛγøων.

ΕÀν επιâεâαιωθïυ� ν ïι υπÞνïιες, ïι Ûλεγøïι των πρïϊÞντων
της Ýδιας καταγωγη� ς πρÛπει να ενισøυ� ïνται συ� µæωνα µε τï
Àρθρï 17 παρÀγραæïς 3.

2. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996,
σ. 10).
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1. Τï αργÞτερï τρÝα Ûτη µετÀ την Ûναρêη ισøυ� ïς της
συνθη� κης πρïσøω� ρησης, η Αυστριακη� ∆ηµïκρατÝα ïæεÝλει
να εισαγÀγει τï συ� στηµα ελÛγøïυ πïυ πρïâλÛπεται στï
παρÞν κεæÀλαιï. ΚατÀ τη µεταâατικη� περÝïδï, η ΑυστρÝα
εæαρµÞúει τα µÛτρα πïυ θα καθïριστïυ� ν πριν απÞ την
ηµερïµηνÝα Ûναρêης ισøυ� ïς της πρÀêης πρïσøω� ρησης µε
τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29. Τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να
διασæαλÝúïυν Þτι Þλïι ïι απαιτïυ� µενïι Ûλεγøïι διεêÀγïνται
Þσï τï δυνατÞν πλησιÛστερα πρïς τα εêωτερικÀ συ� νïρα
της ΚïινÞτητας.

2. Τï αργÞτερï δυ� ï Ûτη µετÀ την Ûναρêη ισøυ� ïς της
συνθη� κης πρïσøω� ρησης, η ∆ηµïκρατÝα της ΦινλανδÝας
ïæεÝλει να εισαγÀγει τï συ� στηµα ελÛγøïυ πïυ πρïâλÛπεται
στï παρÞν κεæÀλαιï. ΚατÀ τη µεταâατικη� περÝïδï, η
ΦινλανδÝα εæαρµÞúει τα µÛτρα πïυ ïρÝúïνται πριν απÞ την
ηµερïµηνÝα Ûναρêης ισøυ� ïς της πρÀêης πρïσøω� ρησης µε
τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29. Τα µÛτρα αυτÀ διασæαλÝ-
úïυν Þτι Þλïι ïι απαιτïυ� µενïι Ûλεγøïι διεêÀγïνται Þσïν τï
δυνατÞν πλησιÛστερα πρïς τα εêωτερικÀ συ� νïρα της Κïι-
νÞτητας.

3. ΕπÝ δυ� ï Ûτη µετÀ την 1η ΙïυλÝïυ 1999 και υ� στερα απÞ
σøετικη� αÝτηση κρÀτïυς µÛλïυς, εÝναι δυνατÞν να δïθεÝ
παρÛκκλιση, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29, απÞ τις
απαιτη� σεις της Þγδïης περÝπτωσης τïυ παραρτη� µατïς II
για τïυς συνïριακïυ� ς σταθµïυ� ς πïυ âρÝσκïνται στα συ� νï-
ρα των øωρω� ν πïυ Ûγιναν δεκτÛς ως υπïψη� æιες για πρï-
σøω� ρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ II

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
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1. Αν στï Ûδαæïς τρÝτης øω� ρας εκδηλωθεÝ η� εêαπλωθεÝ
ασθÛνεια πïυ πρïâλÛπεται στην ïδηγÝα 82/894/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 21ης ∆εκεµâρÝïυ 1982, για την κïινïπïÝη-
ση των ασθενειω� ν των úω� ων µÛσα στην ΚïινÞτητα(2),
úωïνÞσïς η� ασθÛνεια η� ïπïιïδη� πïτε Àλλï æαινÞµενï πïυ
ενδÛøεται να συνιστÀ σïâαρÞ κÝνδυνï για την υγεÝα των
úω� ων η� τïυ ανθρω� πïυ, η� αν αυτÞ αιτιïλïγεÝται απÞ ïπïιï-
δη� πïτε Àλλï σïâαρÞ λÞγï υγειïνïµικïυ� ελÛγøïυ η� πρïστα-
σÝας της υγεÝας τïυ ανθρω� πïυ, ιδÝως λÞγω των διαπιστω� σε-
ων των εµπειρïγνωµÞνων κτηνιÀτρων της η� κατÀ τïυς
ελÛγøïυς πïυ διενεργïυ� νται σε Ûνα συνïριακÞ σταθµÞ
επιθεω� ρησης, η Επιτρïπη� θεσπÝúει, µε δικη� της πρωτïâïυ-
λÝα η� κατÞπιν αιτη� σεως κρÀτïυς µÛλïυς, øωρÝς καθυστÛρη-
ση και ανÀλïγα µε τη σïâαρÞτητα της κατÀστασης, Ûνα
απÞ τα ακÞλïυθα µÛτρα:

— αναστïλη� των εισαγωγω� ν απÞ τï συ� νïλï η� τµη� µα εδÀ-
æïυς της συγκεκριµÛνης τρÝτης øω� ρας, και ενδεøïµÛνως,
απÞ την τρÝτη øω� ρα διαµετακÞµισης,

(2) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.
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— καθïρισµÞ ειδικω� ν Þρων για τα πρïϊÞντα πïυ πρïÛρ-
øïνται απÞ τï συ� νïλï η� τµη� µα τïυ εδÀæïυς της
συγκεκριµÛνης τρÝτης øω� ρας,

— εκπÞνηση, âÀσει των πραγµατικω� ν διαπιστω� σεων, πρï-
σαρµïσµÛνων απαιτη� σεων ελÛγøïυ, στις ïπïÝες εÝναι
δυνατÞν να περιλαµâÀνεται ειδικη� ανÝøνευση των
κινδυ� νων για τη δηµÞσια υγεÝα η� την υγεÝα των úω� ων
και, ανÀλïγα µε τα πïρÝσµατα των ελÛγøων αυτω� ν,
αυ� êηση της συøνÞτητας των æυσικω� ν ελÛγøων.

2. ΕÀν, κατÀ τη διÀρκεια ενÞς απÞ τïυς ελÛγøïυς πïυ
πρïâλÛπïνται απÞ την παρïυ� σα ïδηγÝα, διαπιστω� νεται Þτι
µια παρτÝδα πρïϊÞντων µπïρεÝ να συνιστÀ κÝνδυνï για την
υγεÝα των úω� ων η� τïυ ανθρω� πïυ, η αρµÞδια κτηνιατρικη�
αρøη� λαµâÀνει αµÛσως τα ακÞλïυθα µÛτρα:

— κατÀσøεση και καταστρïæη� της παρτÝδας,

— Àµεση ενηµÛρωση των Àλλων συνïριακω� ν σταθµω� ν επι-
θεω� ρησης και της Επιτρïπη� ς για τις διαπιστω� σεις και
για την καταγωγη� των πρïϊÞντων, συ� µæωνα µε την
απÞæαση 92/438/ΕÃΚ.

3. Στην περÝπτωση πïυ πρïâλÛπεται στην παρÀγραæï 1
τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, η Επιτρïπη� µπïρεÝ να λÀâει συντη-
ρητικÀ µÛτρα για τα πρïϊÞντα πïυ αναæÛρïνται στα Àρ-
θρα 11, 12 και 13.

4. ΑντιπρÞσωπïι της Επιτρïπη� ς µπïρïυ� ν να µεταâïυ� ν
αµÛσως επÝ τÞπïυ.

5. ΕÀν Ûνα κρÀτïς µÛλïς πληρïæïρη� σει επÝσηµα την
Επιτρïπη� Þτι πρÛπει να ληæθïυ� ν µÛτρα διασæÀλισης,
øωρÝς η Επιτρïπη� να εæαρµÞσει τις διατÀêεις των παρα-
γρÀæων 1 και 3 η� να παραπÛµψει τï θÛµα στη µÞνιµη
κτηνιατρικη� επιτρïπη� συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 6, τï
κρÀτïς µÛλïς αυτÞ µπïρεÝ να λÀâει συντηρητικÀ µÛτρα για
τα εν λÞγω πρïϊÞντα.

Ùταν Ûνα κρÀτïς µÛλïς λαµâÀνει συντηρητικÀ µÛτρα Ûνα-
ντι µιας τρÝτης øω� ρας η� εγκατÀστασης τρÝτης øω� ρας
συ� µæωνα µε την παρïυ� σα παρÀγραæï, ενηµερω� νει σøετικÀ
τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτρïπη� , στï πλαÝσιï της
µÞνιµης κτηνιατρικη� ς επιτρïπη� ς.

ΕντÞς δÛκα εργÀσιµων ηµερω� ν, τï θÛµα παραπÛµπεται στη
µÞνιµη κτηνιατρικη� επιτρïπη� , συ� µæωνα µε τï Àρθρï 28, µε
σκïπÞ την παρÀταση, τρïπïπïÝηση η� κατÀργηση των µÛ-
τρων πïυ πρïâλÛπïνται στις παραγρÀæïυς 1 και 3 τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ. Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 28, µπï-
ρïυ� ν επÝσης να εκδÝδïνται και ïι απαιτïυ� µενες απïæÀσεις,
συµπεριλαµâανïµÛνων εκεÝνων πïυ αæïρïυ� ν την ενδïκïι-
νïτικη� κυκλïæïρÝα των πρïϊÞντων η� τη διαµετακÞµιση.

6. Ãι απïæÀσεις για την τρïπïπïÝηση, την κατÀργηση η�
την παρÀταση των µÛτρων πïυ απïæασÝúïνται δυνÀµει
των παραγρÀæων 1, 2, 3 και 5 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ,
λαµâÀνïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 28.

7. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς κεæαλαÝïυ
θεσπÝúïνται, αν øρειÀúεται, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ III

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓÌÃΙ
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1. Στï µÛτρï πïυ απαιτεÝται για την ïµïιÞµïρæη εæαρ-
µïγη� των απαιτη� σεων της παρïυ� σας ïδηγÝας, εµπειρïγνω� -
µïνες κτηνÝατρïι της Επιτρïπη� ς µπïρïυ� ν, σε συνεργασÝα
µε τις αρµÞδιες αρøÛς:

α) να ελÛγøïυν αν τα κρÀτη µÛλη συµµïρæïυ� νται πρïς τις
εν λÞγω απαιτη� σεις¯

â) να πραγµατïπïιïυ� ν επιτÞπιïυς ελÛγøïυς για να âεâαι-
ωθïυ� ν Þτι ïι Ûλεγøïι διενεργïυ� νται συ� µæωνα µε την
παρïυ� σα ïδηγÝα.

2. Τï κρÀτïς µÛλïς, στï Ûδαæïς τïυ ïπïÝïυ διενεργεÝται
επιθεω� ρηση, παρÛøει στïυς εµπειρïγνω� µïνες κτηνιÀτρïυς
της Επιτρïπη� ς κÀθε αναγκαÝα âïη� θεια για την εκπλη� ρωση
της απïστïλη� ς τïυς.

Πριν την εκπÞνηση και τη δηµïσÝευση ïριστικη� ς Ûκθεσης,
τα πïρÝσµατα των διεêαγÞµενων ελÛγøων πρÛπει να συúη-
τïυ� νται µε την αρµÞδια αρøη� τïυ ïικεÝïυ κρÀτïυς µÛ-
λïυς.

3. Ùταν κρÝνει Þτι τïυ� τï δικαιïλïγεÝται απÞ τα πïρÝσµα-
τα τïυ ελÛγøïυ, η Επιτρïπη� εêετÀúει την κατÀσταση στï
πλαÝσιï της µÞνιµης κτηνιατρικη� ς επιτρïπη� ς. Η Επιτρïπη�
µπïρεÝ να εκδω� σει τις απαιτïυ� µενες απïæÀσεις µε τη
διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 28.

4. Η Επιτρïπη� παρακïλïυθεÝ την εêÛλιêη της κατÀστα-
σης και, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 28, τρïπïπïιεÝ η�
καταργεÝ, αναλÞγως, τις απïæÀσεις πïυ αναæÛρïνται στην
παρÀγραæï 5 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ.

5. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται, αν øρειÀúεται, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 29.

�Αρθρï 24

1. Ùταν, κατÀ τïυς ελÛγøïυς πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την
παρïυ� σα ïδηγÝα, διαπιστω� νεται σïâαρη� παρÀâαση η� επα-
νειληµµÛνες παραâÀσεις της κïινïτικη� ς κτηνιατρικη� ς νïµï-
θεσÝας, η αρµÞδια αρøη� λαµâÀνει τα ακÞλïυθα µÛτρα
Ûναντι των πρïϊÞντων τα ïπïÝα αæïρÀ η συγκεκριµÛνη
øρη� ση η� καταγωγη� :

— ενηµερω� νει την Επιτρïπη� σøετικÀ µε τη æυ� ση των
øρησιµïπïιηθÛντων πρïϊÞντων και την ενεøÞµενη παρ-
τÝδα¯ η Επιτρïπη� ενηµερω� νει, øωρÝς καθυστÛρηση, Þ-
λïυς τïυς συνïριακïυ� ς σταθµïυ� ς επιθεω� ρησης,

— τα κρÀτη µÛλη ενισøυ� ïυν τïυς ελÛγøïυς Þλων των
παρτÝδων πρïϊÞντων της Ýδιας καταγωγη� ς. ΣυγκεκριµÛ-
να, ïι δÛκα επÞµενες παρτÝδες της Ýδιας καταγωγη� ς
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πρÛπει να παρακρατïυ� νται, µε την κατÀθεση εγγυ� ησης
για τα Ûêïδα τïυ ελÛγøïυ, στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθε-
ω� ρησης πρïκειµÛνïυ να υπïâληθïυ� ν σε æυσικÞ Ûλεγøï
και στη δειγµατïληψÝα και τις εργαστηριακÛς εêετÀσεις
πïυ πρïâλÛπïνται στï παρÀρτηµα III.

Ùταν ïι νÛïι αυτïÝ Ûλεγøïι επιτρÛπïυν να επιâεâαιωθεÝ
η παραâÝαση της κïινïτικη� ς νïµïθεσÝας, ïι ïικεÝες παρ-
τÝδες πρÛπει να διατεθïυ� ν κατÀ τα πρïâλεπÞµενα στï
Àρθρï 17 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝα α) και â):

— η Επιτρïπη� ενηµερω� νεται για τα απïτελÛσµατα των
ενισøυµÛνων ελÛγøων και, âÀσει των πληρïæïριω� ν
αυτω� ν, διεêÀγει Þλες τις αναγκαÝες Ûρευνες για να
πρïσδιïρÝσει τïυς λÞγïυς και την πρïÛλευση των παρα-
âÀσεων.

2. Ùταν ïι Ûλεγøïι απïκαλυ� πτïυν υπÛρâαση των ανω� τα-
των ïρÝων καταλïÝπων, διενεργïυ� νται ïι Ûλεγøïι πïυ ανα-
æÛρïνται στην παρÀγραæï 1, δευ� τερη περÝπτωση.

3. ΕÀν, στην περÝπτωση τρÝτων øωρω� ν πïυ Ûøïυν συνÀ-
ψει συµæωνÝες ισïδυναµÝας µε την ΚïινÞτητα η� τρÝτων
øωρω� ν για τις ïπïÝες εæαρµÞúεται µειωµÛνη συøνÞτητα
ελÛγøων, µετÀ τη διενÛργεια Ûρευνας στις αρµÞδιες αρøÛς
της ενδιαæερÞµενης τρÝτης øω� ρας, η Επιτρïπη� καταλη� êει
στï συµπÛρασµα Þτι ïι εν λÞγω øω� ρες δεν τη� ρησαν τις
υπïøρεω� σεις τïυς και τις εγγυη� σεις των σøεδÝων πïυ ανα-
æÛρïνται στï Àρθρï 29 παρÀγραæïς 1 της ïδηγÝας 96/
23/ΕΚ, αναστÛλλει, µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29 της
παρïυ� σας ïδηγÝας, την εæαρµïγη� των συµæωνιω� ν αυτω� ν η�
τη µεÝωση της συøνÞτητας των ελÛγøων για τα συγκεκριµÛ-
να πρïϊÞντα Ûως Þτïυ η øω� ρα αυτη� απïδεÝêει Þτι ïι
παραλεÝψεις επανïρθω� θηκαν. Η αναστïλη� παρατεÝνεται µε
την Ýδια διαδικασÝα.

ΕÀν εÝναι αναγκαÝï για την επανεæαρµïγη� των συµæω-
νιω� ν, µεταâαÝνει επÝ τÞπïυ κïινïτικη� απïστïλη� στην ïπïÝα
συµµετÛøïυν εµπειρïγνω� µïνες των κρατω� ν µελω� ν, µε Ûêï-
δα της ενδιαæερÞµενης τρÝτης øω� ρας, πρïκειµÛνïυ να
εêακριâω� σει τα σøετικÀ ληæθÛντα µÛτρα.

�Αρθρï 25

1. Ùταν µια αρµÞδια αρøη� κρÀτïυς µÛλïυς κρÝνει, âÀσει
των πïρισµÀτων των ελÛγøων πïυ διενεργïυ� νται στïν τÞπï
εµπïρÝας των πρïϊÞντων, Þτι ïι διατÀêεις της παρïυ� σας
ïδηγÝας δεν τηρïυ� νται σ’ Ûνα συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρη-
σης πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 6, σε µια τελωνειακη�
απïθη� κη, ελευ� θερη úω� νη η� ελευ� θερη απïθη� κη πïυ αναæÛ-
ρεται στï Àρθρï 12 ενÞς Àλλïυ κρÀτïυς µÛλïυς, επικïινω-
νεÝ αµÛσως µε την αρµÞδια κεντρικη� αρøη� τïυ εν λÞγω
κρÀτïυς.

Η εν λÞγω αρøη� λαµâÀνει Þλα τα αναγκαÝα µÛτρα και
ανακïινω� νει στην αρµÞδια αρøη� τïυ πρω� τïυ κρÀτïυς
µÛλïυς τï εÝδïς των πραγµατïπïιηθÛντων ελÛγøων, τις
απïæÀσεις πïυ Ûλαâε, καθω� ς και την αιτιïλÞγηση� τïυς.

Αν η αρµÞδια αρøη� τïυ πρω� τïυ κρÀτïυς µÛλïυς κρÝνει Þτι
τα µÛτρα δεν επαρκïυ� ν, εêετÀêει, µαúÝ µε την αρµÞδια
αρøη� τïυ Àλλïυ κρÀτïυς µÛλïυς, τïυς τρÞπïυς και τα µÛσα
επανÞρθωσης της κατÀστασης, ενδεøïµÛνως, µε επιτÞπια
επÝσκεψη.

Ùταν, απÞ τïυς ελÛγøïυς πïυ αναæÛρïνται στï πρω� τï
εδÀæιï, διαπιστω� νεται επανειληµµÛνη παρÀâαση των δια-
τÀêεων της παρïυ� σας ïδηγÝας, η αρµÞδια αρøη� τïυ κρÀ-
τïυς µÛλïυς πρïïρισµïυ� ενηµερω� νει την Επιτρïπη� και τις
αρµÞδιες αρøÛς των Àλλων κρατω� ν µελω� ν.

ΜετÀ απÞ αÝτηση της αρµÞδιας αρøη� ς τïυ κρÀτïυς µÛλïυς
πρïïρισµïυ� η� µε δικη� της πρωτïâïυλÝα και λαµâÀνïντας
υπÞψη τη æυ� ση των διαπιστωθεισω� ν παραâÀσεων, η Επι-
τρïπη� µπïρεÝ:

— να απïστÛλλει επιτÞπïυ, σε συνεργασÝα µε τις αρµÞδιες
εθνικÛς αρøÛς, ïµÀδα ελÛγøïυ,

— να úητÀ απÞ την αρµÞδια αρøη� την ενÝσøυση των
ελÛγøων πïυ διενεργïυ� νται στï συγκεκριµÛνï συνïρια-
κÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης, την τελωνειακη� απïθη� κη, την
ελευ� θερη úω� νη η� την ελευ� θερη απïθη� κη.

ΜÛøρις Þτïυ διατυπωθïυ� ν τα συµπερÀσµατα της Επιτρï-
πη� ς, τï ενεøÞµενï κρÀτïς µÛλïς πρÛπει, µετÀ απÞ αÝτηση
τïυ κρÀτïυς µÛλïυς πρïïρισµïυ� , να ενισøυ� ει τïυς ελÛγ-
øïυς στï συγκεκριµÛνï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης,
την τελωνειακη� απïθη� κη, την ελευ� θερη úω� νη η� την ελευ� θε-
ρη απïθη� κη.

Τï κρÀτïς µÛλïς πρïïρισµïυ� µπïρεÝ, απÞ την πλευρÀ τïυ,
να εντεÝνει τïυς ελÛγøïυς των πρïϊÞντων πïυ Ûøïυν την
Ýδια πρïÛλευση.

ΜετÀ απÞ αÝτηση ενÞς απÞ τα δυ� ï συγκεκριµÛνα κρÀτη
µÛλη και εæÞσïν ï Ûλεγøïς πïυ αναæÛρεται στï πÛµπτï
εδÀæιï πρω� τη περÝπτωση της παραπÀνω παραγρÀæïυ επι-
âεâαιω� σει την υ� παρêη παρατυπιω� ν, η Επιτρïπη� πρÛπει να
λÀâει τα κατÀλληλα µÛτρα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρ-
θρïυ 28. Τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να επιâεâαιω� νïνται η� να
αναθεωρïυ� νται τï συντïµÞτερï δυνατÞν µε την Ýδια διαδι-
κασÝα.

2. Η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν θÝγει τα Ûνδικα µÛσα κατÀ των
απïæÀσεων των αρµÞδιων αρøω� ν πïυ πρïâλÛπïνται απÞ
την ισøυ� ïυσα στα κρÀτη µÛλη νïµïθεσÝα.

Ãι απïæÀσεις της αρµÞδιας αρøη� ς και η αιτιïλïγÝα τïυς
γνωστïπïιïυ� νται στïν ενδιαæερÞµενï για τï æïρτÝï η� τïν
εντïλïδÞøï τïυ.

ΕÀν ï ενδιαæερÞµενïς η� ï εντïλïδÞøïς τï úητη� σει, ïι εν
λÞγω απïæÀσεις και η σøετικη� αιτιïλïγÝα τïυς επιδÝδïνται
και γραπτω� ς µε µνεÝα των ενδÝκων µÛσων πïυ διαθÛτïυν
âÀσει της ισøυ� ïυσας στï κρÀτïς µÛλïς ελÛγøïυ νïµïθεσÝ-
ας, καθω� ς και της διαδικασÝας και των πρïθεσµιω� ν Àσκη-
σης αυτω� ν.

3. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς τïυ παρÞντïς Àρθρïυ
θεσπÝúïνται µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.
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�Αρθρï 26

1. ΚÀθε κρÀτïς µÛλïς καταρτÝúει πρÞγραµµα ανταλλα-
γη� ς υπαλλη� λων αρµÞδιων για τη διενÛργεια ελÛγøων επÝ
των πρïϊÞντων πïυ πρïÛρøïνται απÞ τρÝτες øω� ρες.

2. Η Επιτρïπη� , στï πλαÝσιï της µÞνιµης κτηνιατρικη� ς
επιτρïπη� ς, συντïνÝúει µε τα κρÀτη µÛλη τα πρïγρÀµµατα
πïυ αναæÛρïνται στην παρÀγραæï 1.

3. Τα κρÀτη µÛλη λαµâÀνïυν Þλα τα απαιτïυ� µενα µÛτρα
πρïκειµÛνïυ να καταστεÝ δυνατη� η υλïπïÝηση των πρï-
γραµµÀτων πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ τï συντïνισµÞ πïυ ανα-
æÛρεται στην παρÀγραæï 2.

4. Η υλïπïÝηση των πρïγραµµÀτων εêετÀúεται κÀθε
øρÞνï, στï πλαÝσιï της µÞνιµης κτηνιατρικη� ς επιτρïπη� ς,
âÀσει εκθÛσεων των κρατω� ν µελω� ν.

5. Τα κρÀτη µÛλη λαµâÀνïυν υπÞψη την κτηθεÝσα πεÝρα
πρïκειµÛνïυ να âελτιω� νïυν και να εµπλïυτÝúïυν τα πρï-
γρÀµµατα ανταλλαγω� ν.

6. ΠρÛπει να øïρηγεÝται øρηµατïδïτικη� συµµετïøη� της
ΚïινÞτητας πρïκειµÛνïυ να επιτραπεÝ η απïτελεσµατικη�
ανÀπτυêη των πρïγραµµÀτων ανταλλαγω� ν. Ãι λεπτïµÛρει-
ες της øρηµατïδïτικη� ς συµµετïøη� ς της ΚïινÞτητας, καθω� ς
και η πρïâλεπÞµενη συνδρïµη� πïυ âαρυ� νει τïν πρïυMπïλï-
γισµÞ της ΚïινÞτητας καθïρÝúïνται µε την απÞæαση 90/
424/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 26ης ΙïυνÝïυ 1990(1), σøετι-
κÀ µε ïρισµÛνες δαπÀνες στïν κτηνιατρικÞ τïµÛα.

7. Ãι λεπτïµÛρειες εæαρµïγη� ς των παραγρÀæων 1, 4 και
5 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ θεσπÝúïνται, αν øρειÀúεται, µε τη
διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 27

Τα κρÀτη µÛλη µεριµνïυ� ν ω� στε ïι επÝσηµïι κτηνÝατρïι πïυ
υπηρετïυ� ν στïυς συνïριακïυ� ς σταθµïυ� ς επιθεω� ρησης να
παρακïλïυθïυ� ν τα ειδικÀ πρïγρÀµµατα κατÀρτισης πïυ
αναæÛρïνται στï παρÞν Àρθρï.

Με τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29 η Επιτρïπη� καταρτÝúει
τις κατευθυντη� ριες γραµµÛς στις ïπïÝες πρÛπει να αντα-
πïκρÝνïνται τα πρïγρÀµµατα αυτÀ.

ΤïυλÀøιστïν µÝα æïρÀ τï øρÞνï η Επιτρïπη� διïργανω� νει
σεµινÀρια για τïυς υπευθυ� νïυς των πρïγραµµÀτων αυτω� ν
για να εêασæαλÝúει τï συντïνισµÞ τïυς.

Ãι δρÀσεις πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τï παρÞν Àρθρï øρηµα-
τïδïτïυ� νται συ� µæωνα µε τïν ΤÝτλï III της απÞæασης
90/424/ΕÃΚ.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19¯ απÞæαση Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την απÞæαση 94/370/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994,
σ. 31).

ΚΕΦΑΛΑΙÃ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

�Αρθρï 28

Στις περιπτω� σεις πïυ γÝνεται αναæïρÀ στη διαδικασÝα τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ, η µÞνιµη κτηνιατρικη� επιτρïπη� , η ïπïÝα
Ûøει συσταθεÝ µε την απÞæαση 68/361/ΕÃΚ τïυ Συµâïυ-
λÝïυ(2), απïæασÝúει συ� µæωνα µε τïυς κανÞνες πïυ καθïρÝ-
úïνται στï Àρθρï 17 της ïδηγÝας 89/662/ΕÃΚ.

�Αρθρï 29

Στις περιπτω� σεις πïυ γÝνεται αναæïρÀ στη διαδικασÝα τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ, η µÞνιµη κτηνιατρικη� επιτρïπη� απïæα-
σÝúει συ� µæωνα µε τïυς κανÞνες πïυ καθïρÝúïνται στï
Àρθρï 18 της ïδηγÝας 89/662/ΕÃΚ.

�Αρθρï 30

Τα παραρτη� µατα II και III µπïρïυ� ν να συµπληρω� νïνται
µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 29.

�Αρθρï 31

Η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν θÝγει τις υπïøρεω� σεις πïυ
πρïκυ� πτïυν απÞ την τελωνειακη� νïµïθεσÝα.

�Αρθρï 32

Για την εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας, τα κρÀτη µÛλη,
µπïρïυ� ν να úητïυ� ν την øρηµατïδïτικη� ενÝσøυση της Κïι-
νÞτητας πïυ πρïâλÛπεται στï Àρθρï 38 της απÞæασης
90/424/ΕÃΚ.

�Αρθρï 33

Η ïδηγÝα 90/675/ΕÃΚ καταργεÝται απÞ τις 30 ΙανïυαρÝïυ
1999.

Ãι πρÀêεις πïυ Ûøïυν θεσπιστεÝ âÀσει της ïδηγÝας 90/
675/ΕÃΚ πρÛπει να εêακïλïυθη� σïυν να ισøυ� ïυν µÛøρις
Þτïυ θεσπιστïυ� ν διατÀêεις πïυ θα τις αντικαταστη� σïυν
âÀσει της παρïυ� σας ïδηγÝας.

ΚÀθε πρÀêη πïυ θεσπÝúεται âÀσει της παρïυ� σας ïδηγÝας
πρÛπει, Þταν εÝναι απαραÝτητï, να διευκρινÝúει την ηµερï-
µηνÝα απÞ την ïπïÝα ïι ïικεÝες διατÀêεις θα αντικαταστη� -
σïυν τις αντÝστïιøες διατÀêεις της πρÀêης πïυ εÝøε θεσπι-
στεÝ âÀσει της ïδηγÝας 90/675/ΕÃΚ.

Ãι παραπïµπÛς στην καταργηθεÝσα ïδηγÝα λïγÝúïνται ως
παραπïµπÛς στην παρïυ� σα ïδηγÝα και διαâÀúïνται
συ� µæωνα µε τïν πÝνακα αντιστïιøÝας τïυ παραρτη� µα-
τïς IV.

(2) ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23.
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�Αρθρï 34

1. Τα κρÀτη µÛλη θεσπÝúïυν και δηµïσιευ� σïυν τις απαι-
τïυ� µενες νïµïθετικÛς, κανïνιστικÛς και διïικητικÛς διατÀ-
êεις για να συµµïρæωθïυ� ν µε την παρïυ� σα ïδηγÝα πριν
απÞ την 1η ΙïυλÝïυ 1999, ενηµερω� νïυν δε αµÛσως την
Επιτρïπη� σøετικÀ.

Τα κρÀτη µÛλη εæαρµÞúïυν τις διατÀêεις αυτÛς απÞ την 1η
ΙïυλÝïυ 1999.

Ãι διατÀêεις αυτÛς, Þταν θεσπÝúïνται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναæÛρïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα η� συνïδευ� ïνται απÞ
παρÞµïια αναæïρÀ κατÀ την επÝσηµη δηµïσÝευση� τïυς. Ãι
λεπτïµερεÝς διατÀêεις για την αναæïρÀ αυτη� καθïρÝúïνται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.

2. Τα κρÀτη µÛλη κïινïπïιïυ� ν στην Επιτρïπη� τα κεÝµε-
να των ïυσιωδω� ν διατÀêεων εσωτερικïυ� δικαÝïυ τις ïπïÝες
θεσπÝúïυν στïν τïµÛα πïυ διÛπεται απÞ την παρïυ� σα
ïδηγÝα.

�Αρθρï 35

Η παρïυ� σα ïδηγÝα αρøÝúει να ισøυ� ει την εικïστη� ηµÛρα
µετÀ τη δηµïσÝευση� της στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

�Αρθρï 36

Η παρïυ� σα ïδηγÝα απευθυ� νεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυêÛλλες, 18 ∆εκεµâρÝïυ 1997.

Για τï Συµâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

F. BODEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ε∆ΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡÃΜΕΝΑ ΣΤÃ ΑΡΘΡÃ 1

1) Τï Ûδαæïς τïυ ΒασιλεÝïυ τïυ ΒελγÝïυ.

2) Τï Ûδαæïς τïυ ΒασιλεÝïυ της ∆ανÝας εκτÞς απÞ τις Νη� σïυς ΦερÞε και τη ΓρïιλανδÝα.

3) Τï Ûδαæïς της Ãµïσπïνδιακη� ς ∆ηµïκρατÝας της ΓερµανÝας.

4) Τï Ûδαæïς τïυ ΒασιλεÝïυ της ΙσπανÝας εκτÞς απÞ τη Θεïυ� τα και τη ΜελÝλα.

5) Τï εδÀæïς της Ελληνικη� ς ∆ηµïκρατÝας.

6) Τï Ûδαæïς της Γαλλικη� ς ∆ηµïκρατÝας.

7) Τï Ûδαæïς της ΙρλανδÝας.

8) Τï Ûδαæïς της Ιταλικη� ς ∆ηµïκρατÝας.

9) Τï Ûδαæïς τïυ ΜεγÀλïυ ∆ïυκÀτïυ τïυ Λïυêεµâïυ� ργïυ.

10) Τï ευρωπαϊκÞ Ûδαæïς τïυ ΒασιλεÝïυ των ΚÀτω Ìωρω� ν.

11) Τï Ûδαæïς της Πïρτïγαλικη� ς ∆ηµïκρατÝας.

12) Τï Ûδαæïς τïυ ΗνωµÛνïυ ΒασιλεÝïυ της ΜεγÀλης ΒρετανÝας και ΒÞρειας ΙρλανδÝας.

13) Τï Ûδαæïς της ∆ηµïκρατÝας της ΑυστρÝας.

14) Τï Ûδαæïς της ∆ηµïκρατÝας της ΦινλανδÝας.

15) Τï Ûδαæïς τïυ ΒασιλεÝïυ της ΣïυηδÝας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ÃΡÃΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝÃΡΙΑΚÃΥ ΣΤΑΘΜÃΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για να λÀâïυν κïινïτικη� Ûγκριση, ïι συνïριακïÝ σταθµïÝ επιθεω� ρησης πρÛπει να διαθÛτïυν:

— τï απαιτïυ� µενï πρïσωπικÞ για τη διεêαγωγη� τïυ ελÛγøïυ των εγγρÀæων (υγειïνïµικÞ πιστïπïιητικÞ η�
πιστïπïιητικÞ καταλληλÞτητας η� ïπïιïδη� πïτε Àλλï Ûγγραæï πρïâλÛπεται απÞ την κïινïτικη� νïµïθεσÝα)
πïυ συνïδευ� ïυν τα πρïϊÞντα,

— αναλÞγως των πïσïτη� των πρïϊÞντων πïυ ελÛγøει ï συγκεκριµÛνïς συνïριακÞς σταθµÞς επιθεω� ρησης,
επαρκη� αριθµÞ κτηνιÀτρων και ειδικÀ εκπαιδευµÛνïυ âïηθητικïυ� πρïσωπικïυ� για τïν Ûλεγøï της αντιστïι-
øÝας των πρïϊÞντων µε τα συνïδευτικÀ Ûγγραæα, καθω� ς και για τη διεêαγωγη� των συστηµατικω� ν æυσικω� ν
ελÛγøων κÀθε παρτÝδας πρïϊÞντων,

— επαρκÛς πρïσωπικÞ για τη δειγµατïληψÝα και την επεêεργασÝα των τυøαÝων δειγµÀτων απÞ τις παρτÝδες
πρïϊÞντων πïυ πρïσκïµÝúïνται σε Ûνα συγκεκριµÛνï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης,

— αρκετÀ ευρυ� øωρες εγκαταστÀσεις για τï πρïσωπικÞ στï ïπïÝï ανατÝθεται η διενÛργεια των κτηνιατρικω� ν
ελÛγøων,

— κατÀλληλïυς υγιεινïυ� ς øω� ρïυς και εγκαταστÀσεις για τη διενÛργεια των συνη� θων αναλυ� σεων και των
δειγµατïληψιω� ν πïυ πρïâλÛπει η παρïυ� σα ïδηγÝα,

— κατÀλληλïυς υγιεινïυ� ς øω� ρïυς και εγκαταστÀσεις για τη λη� ψη και την επεêεργασÝα των δειγµÀτων κατÀ
τïυς ελÛγøïυς ρïυτÝνας πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τïυς κïινïτικïυ� ς κανÞνες (µικρïâιïλïγικÛς πρïδιαγρα-
æÛς),

— υπηρεσÝες ειδικευµÛνïυ εργαστηρÝïυ κïντÀ στï συνïριακÞ σταθµÞ επιθεω� ρησης, στï ïπïÝï θα µπïρïυ� ν να
γÝνïνται ειδικÛς αναλυ� σεις των δειγµÀτων πïυ λαµâÀνïνται στï συνïριακÞ σταθµÞ,

— ψυκτικïυ� ς øω� ρïυς και εγκαταστÀσεις πïυ επιτρÛπïυν την απïθη� κευση των τµηµÀτων των παρτÝδων τα
ïπïÝα λαµâÀνïνται πρïς ανÀλυση, καθω� ς και των πρïϊÞντων των ïπïÝων δεν επετρÀπη η ελευ� θερη
κυκλïæïρÝα απÞ τïν κτηνιατρικÞ υπευ� θυνï τïυ συνïριακïυ� σταθµïυ� επιθεω� ρησης,

— κατÀλληλï εêïπλισµÞ για την ταøεÝα ανταλλαγη� πληρïæïριω� ν, ιδÝως µε Àλλïυς συνïριακïυ� ς σταθµïυ� ς
επιθεω� ρησης (µÛσω τïυ µηøανïγραæηµÛνïυ συστη� µατïς πïυ πρïâλÛπεται στï Àρθρï 20 της ïδηγÝας
90/425/ΕÃΚ η� τïυ σøεδÝïυ Shift),

— τις υπηρεσÝες µιας εγκατÀστασης πïυ µπïρεÝ να πραγµατïπïιεÝ τις επεêεργασÝες πïυ πρïâλÛπïνται απÞ την
ïδηγÝα 90/667/ΕÃΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΛΙΚÃΣ ΕΛΕΓÌÃΣ ΤΩΝ ΠΡÃÏÃΝΤΩΝ

Με τïν æυσικÞ Ûλεγøï των úωικω� ν πρïϊÞντων εêασæαλÝúεται Þτι τα πρïϊÞντα εÝναι πÀντα σε κατÀσταση
συ� µæωνη πρïς τïν πρïïρισµÞ πïυ αναæÛρεται στï πιστïπïιητικÞ η� τï κτηνιατρικÞ Ûγγραæï: πρÛπει, συνεπω� ς,
να ελÛγøïνται ïι εγγυη� σεις Þσïν αæïρÀ την καταγωγη� η ïπïÝα πιστïπïιεÝται απÞ την τρÝτη øω� ρα και να
επιâεâαιω� νεται Þτι η µετÛπειτα µεταæïρÀ δεν µετÛâαλε τις εγγυηµÛνες συνθη� κες πïυ επικρατïυ� σαν κατÀ την
αναøω� ρηση, µε:

α) ïργανïληπτικÛς εêετÀσεις: π.ø. ïσµη� , øρω� µα, υæη� , γευ� ση¯

â) απλÛς æυσικÛς η� øηµικÛς δïκιµÛς: κïπη� , απÞψυêη, µαγεÝρεµα¯

γ) εργαστηριακÛς δïκιµÛς για την ανÝøνευση:

καταλïÝπων

παθïγÞνων

πρïσµεÝêεων

ενδεÝêεων αλλïÝωσης.

ΑνεêÀρτητα απÞ τïν τυ� πï των πρïϊÞντων, πρÛπει να πραγµατïπïιïυ� νται ïι εêη� ς ενÛργειες:

α) Ûλεγøïς των συνθηκω� ν και των µÛσων µεταæïρÀς, ιδÝως για να καθÝστανται εµæανεÝς ïι ανεπÀρκειες η� ïι
διακïπÛς της ψυκτικη� ς αλυσÝδας¯

â) τï πραγµατικÞ âÀρïς της παρτÝδας πρÛπει να συγκρÝνεται πρïς τï âÀρïς πïυ αναæÛρεται στï πιστïπïιη-
τικÞ η� τï κτηνιατρικÞ Ûγγραæï, εν ανÀγκη µε úυ� γιση ïλÞκληρης της παρτÝδας¯

γ) πρÛπει να ελÛγøïνται επιµελω� ς τÞσï τα υλικÀ συσκευασÝας Þσï και Þλες ïι ενδεÝêεις (σæραγÝδες, ετικÛτες)
επÝ των υλικω� ν αυτω� ν, ω� στε να εêασæαλÝúεται η συµæωνÝα τïυς πρïς την κïινïτικη� νïµïθεσÝα¯

δ) πρÛπει πÀντïτε να ελÛγøεται Þτι ïι θερµïκρασÝες πïυ απαιτïυ� νται απÞ την κïινïτικη� νïµïθεσÝα Ûøïυν
τηρηθεÝ κατÀ την µεταæïρÀ¯

ε) εêÛταση διαæÞρων συσκευασιω� ν, η� , για τα πρïϊÞντα øυ� µα, δειγµατïληψÝες για τη διενÛργεια ïργανïληπτι-
κω� ν ελÛγøων, æυσικïøηµικω� ν δïκιµω� ν, και εργαστηριακω� ν εêετÀσεων.

Ãι δïκιµÛς πρÛπει να διεêÀγïνται σε διÀæïρα δεÝγµατα πïυ λαµâÀνïνται απÞ ïλÞκληρη την παρτÝδα, εν
ανÀγκη, µετÀ απÞ µερικη� εκæÞρτωση, ω� στε να εÝναι δυνατη� η πρÞσâαση σε ïλÞκληρη την παρτÝδα.

ΠρÛπει να εêετÀúεται τï 1% των τεµαøÝων η� συσκευασιω� ν της παρτÝδας, µε κατω� τατï Þριï 2 και ανω� τατï
Þριï 10.

ΩστÞσï, ανÀλïγα µε τα πρïϊÞντα και τις περιστÀσεις, ïι κτηνιατρικÛς υπηρεσÝες µπïρïυ� ν να επιâÀλλïυν
διεêïδικÞτερïυς ελÛγøïυς.

Για τα πρïϊÞντα øυ� µα, πρÛπει να λαµâÀνïνται πÛντε τïυλÀøιστïν δεÝγµατα απÞ κÀθε παρτÝδα¯

στ) Þταν τα απïτελÛσµατα των δειγµατïληπτικω� ν εργαστηριακω� ν δïκιµω� ν δεν εÝναι αµÛσως διαθÛσιµα και
Þταν δεν υπÀρøει Àµεσïς κÝνδυνïς για τη δηµÞσια υγεÝα η� την υγεÝα των úω� ων, ïι παρτÝδες µπïρïυ� ν να
ελευθερω� νïνται.

ΩστÞσï, Þταν ïι εργαστηριακÛς δïκιµÛς διενεργïυ� νται επειδη� υπÀρøïυν υπïψÝες παρατυπÝας η� Þταν
πρïηγïυ� µενες δïκιµÛς Ûøïυν δω� σει θετικÀ απïτελÛσµατα, ïι παρτÝδες ελευθερω� νïνται µÞνïν Þταν τα
απïτελÛσµατα των δïκιµω� ν απïδειøθïυ� ν αρνητικÀ¯

ú) η πλη� ρης εκæÞρτωση τïυ µεταæïρικïυ� µÛσïυ πρÛπει να πραγµατïπïιεÝται µÞνïν στις εêη� ς περιπτω� σεις:

— η æÞρτωση Ûøει γÝνει κατÀ τρÞπï πïυ δεν επιτρÛπει την πρÞσâαση σε ïλÞκληρη την παρτÝδα µε µερικη�
µÞνïν εκæÞρτωση,

— κατÀ τï δειγµατïληπτικÞ Ûλεγøï, διαπιστω� νïνται ïρισµÛνες παρατυπÝες,

— διαπιστω� νïνται παρατυπÝες στην πρïηγïυ� µενη παρτÝδα,

— ï επÝσηµïς κτηνÝατρïς υπïπτευ� εται Þτι Ûøïυν γÝνει παρατυπÝες¯

η) µετÀ την ïλïκλη� ρωση τïυ æυσικïυ� ελÛγøïυ, η αρµÞδια αρøη� πρÛπει να πιστïπïιεÝ τη διεêαγωγη� τïυ
ελÛγøïυ κλεÝνïντας και πÀλι και σæραγÝúïντας επιση� µως Þλες τις συσκευασÝες πïυ ανïÝøθηκαν και
σæραγÝúïντας και πÀλι Þλα τα δïøεÝα, και αναγρÀæïντας τïν αριθµÞ της σæραγÝδας στï Ûγγραæï
διÛλευσης των συνÞρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤÃΙÌΙΑΣ

ÃδηγÝα 90/675/ΕÃΚ Παρïυ� σα ïδηγÝα

�Αρθρï 1 �Αρθρï 1

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 1 �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 1

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï â) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï â)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï δ) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï δ)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï ε) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï ε)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï στ) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï στ)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï ú) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï ú)

�Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï η) �Αρθρï 2 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï κ)

�Αρθρï 3 —

�Αρθρï 4 —

�Αρθρï 5 �Αρθρï 12

�Αρθρï 6 �Αρθρï 13

�Αρθρï 7 —

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 1 —

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 2 �Αρθρï 4 παρÀγραæïς 4 στïιøεÝï â)

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 3 �Αρθρï 10

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 4 �Αρθρï 9

�Αρθρï 9 �Αρθρï 6

�Αρθρï 10 —

�Αρθρï 11 —

�Αρθρï 12 �Αρθρï 11

�Αρθρï 13 �Αρθρï 14

�Αρθρï 14 �Αρθρï 16

�Αρθρï 15 —

�Αρθρï 16 �Αρθρï 17

�Αρθρï 17 �Αρθρï 18

�Αρθρï 18 �Αρθρï 19

�Αρθρï 18α �Αρθρï 21

�Αρθρï 19 �Αρθρï 22

�Αρθρï 20 �Αρθρï 23

�Αρθρï 21 �Αρθρï 25

�Αρθρï 22 �Αρθρï 26

�Αρθρï 23 �Αρθρï 28

�Αρθρï 24 �Αρθρï 29

�Αρθρï 25 �Αρθρï 30

�Αρθρï 26 �Αρθρï 31

�Αρθρï 27 —

�Αρθρï 28 —

�Αρθρï 29 —

�Αρθρï 30 —

�Αρθρï 31 �Αρθρï 32

�Αρθρï 32 �Αρθρï 34

�Αρθρï 33 �Αρθρï 36

ΠαρÀρτηµα Ι ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ ΠαρÀρτηµα ΙΙ

— ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ


