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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 12ης Δεκεμβρίου 1972
περί τών υγειονομικών προβλημάτων καί τών ύγειονομικών μέτρων κατά τίς εισαγωγές
ζώων του βοείου καί χοιρείου είδους καί νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών

(72/462/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τήν πρόταση τής ' Επιτροπής ,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως ,

Εκτιμώντας :

απαλλαγμένη καί οί όποιες κατά συνέπεια αποτελούν
σοβαρό κίνδυνο γιά τό ζωικό κεφάλαιο τής τελευταίας
αύτής· ότι τά ϊδια αίτια ισχύουν γιά τίς εισαγωγές πού
προέρχονται άπό τρίτες χώρες στίς όποιες διενεργού
νται εμβολιασμοί εναντίον παρομοίων άσθενειών

ότι οί γενικοί όροι πού εφαρμόζονται στίς εισαγωγές
πού προέρχονται άπό όλες τίς τρίτες χώρες πρέπει νά
συμπληρωθούν άπό ιδιαίτερους δρους πού συντάσσο
νται εν συναρτήσει πρός τήν ύγειονομική κατάσταση
καθεμιάς άπό αύτές· ότι ό τεχνικός χαρακτήρας καί ή
ποικιλία τών κριτηρίων , επί τών όποιων βασίζονται οί
ιδιαίτεροι αυτοί όροι , έχουν άνάγκη γιά τόν καθορισμό
τους , άπό τήν προσφυγή σέ μία κοινοτική διαδικασία
εύέλικτη καί ταχεία , κατά τή διάρκεια τής οποίας συ
νεργάζονται στενά ή Επιτροπή καί τά Κράτη Μέλη·

ότι ή παρουσίαση , κατά τίς εισαγωγές ζώων, ένός πι
στοποιητικού σύμφωνα μέ τό ύπόδειγμα πού δόθηκε
άποτελεΐ ενα άπό τά πλέον αποτελεσματικά μέσα γιά
τήν εξακρίβωση τής εφαρμογής τής κοινοτικής νομο
θεσίας· ότι ή νομοθεσία αυτή δύναται νά περιλαμβάνει
ιδιαίτερες διατάξεις οί όποιες δύνανται νά ποικίλλουν
σχετικά μέ τίς τρίτες χώρες καί τά ύποδείγματα τοΰ
πιστοποιητικού πρέπει νά συνταχθούν άνάλογα·

ότι ό ελεγχος κατά τήν εισαγωγή πρέπει νά άφορα επί
σης στήν καταγωγή καί στήν ύγειονομική κατάσταση
τών ζώων

ότι πρέπει , κατά τήν άφιξη τών ζώων στό έδαφος τής
Κοινότητος καί κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς τους
πρός τόν τόπο προορισμού, μέ σκοπό τήν προστασία
τής ύγείας τών άνθρώπων καί τών ζώων, νά επιτραπεί
στά Κράτη Μέλη νά λάβουν όλα τά κατάλληλα μέτρα ,
συμπεριλαμβανομένης καί τής θανατώσεως καί τής κα
ταστροφής -

ότι πρέπει νά άπαιτηθεΐ, τά νωπά κρέατα νά προέρχο
νται άπό εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καί νά ορισθούν
οί όροι ύγειονομικής τάξεως καί έλέγχου στούς
όποιους τά κρέατα πρέπει νά έχουν υποβληθεί , ιδίως
κατά τήν παραγωγή τους , τήν εναποθήκευση καί τή
μεταφορά*

ότι είναι άπαραίτητο τά Κράτη Μέλη νά άποδεχθούν
μία κοινή στάση σέ δ,τι άφορα τά νωπά κρέατα τών
όποιων ή εισαγωγή στήν Κοινότητα άπαγορεύεται γιά

οτι ή Κοινότητα εχει νομοθετήσει τίς ενδοκοινοτικές
συναλλαγές τών ζώων τοϋ βοείου καί χοιρείου είδους
καί τών νωπών κρεάτων σέ ό,τι άφορα τούς όρους
υγειονομικής τάξεως·

ότι πρέπει νά καθορισθεί , νά προβλέπεται άπό τήν
προαναφερθείσα νομοθεσία ενα κοινοτικό καθεστώς
πού θά εφαρμόζεται στίς εισαγωγές τών ζώων αύτών
καί τών κρεάτων αύτών πού προέρχονται άπό τρίτες
χώρες·

ότι τό καθεστώς αυτό προϋποθέτει τή σύνταξη μιας κα
ταστάσεως ισχυούσης γιά τό σύνολο τής Κοινότητος,
τών τρίτων χωρών ή τών τμημάτων τών τρίτων χωρών
άπό τίς όποιες εισάγονται τά ζώα καί τά νωπά κρέατα
καί τών εγκαταστάσεων άπό τίς όποιες τά νωπά κρέατα
δύνανται νά είσαχθοΰν

ότι ή επιλογή τών χωρών αύτών καί τών έγκαταστά
σεων πρέπει νά βασίζεται σέ κριτήρια γενικής φύσεως ,
όπως ή ύγειονομική κατάσταση τών ζώων , ή οργάνωση
καί οί δυνατότητες τών κτηνιατρικών υπηρεσιών καί ή
έν ισχύι ύγειονομική νομοθεσία - ότι , επί πλέον , πρέπει
νά προβλεφθεί ότι οί εγκαταστάσεις πρέπει νά άνταπο
κρίνονται πρός εναν ορισμένο άριθμό ιδιαιτέρων κα
νόνων πού προορίζονται γιά νά εγγυηθούν ότι τά
κρέατα τά όποια προέρχονται έξ αύτών άνταποκρίνο
νται πρός τούς ύγειονομικούς όρους οί όποιοι έκρίθη
σαν άπαραίτητοι άπό τήν Κοινότητα -

δτι , έξ άλλου , πρέπει νά μήν έπιτραποΰν οί εισαγωγές
τόσο τών ζώων όσο καί τών νωπών κρεάτων, πού
προέρχονται άπό μολυσμένες χώρες ή άπαλλαγμένες,
άπό πολύ μικρό χρονικό διάστημα , μεταδοτικών άσθε
νειών τών ζώων εκ τών όποιων ή Κοινότητα είναι
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ότι πρέπει νά επιφορτισθούν οί πραγματογνώμονες
κτηνίατροι της Κοινότητος μέ τήν εξακρίβωση , ιδίως
εντός των τρίτων χωρών , της τηρήσεως της οδηγίας·

ότι ή εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος κατ ' αυτό
τόν τρόπο συνταχθέντος πρέπει νά προηγείται του κοι
νοτικού σχεδίου επεξεργασίας πολυαρίθμων πράξεων
πού είναι άπαραίτητες γιά τή λειτουργία του καί στά
Κράτη Μέλη , σημαντικές διευθετήσεις πρέπει νά διε
νεργηθούν στίς νομοθεσίες τους· ότι πρέπει από τούδε
νά ρυθμισθεί βαθμιαία ή εφαρμογή του καθεστώτος αύ
τοϋ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

λόγους καταλληλότητος καί επειδή πρέπει , ιδιαιτέρως ,
νά άπαγορευθοϋν οί εισαγωγές κρεάτων πού περιέχουν
ύπολείμματα ορισμένων έπιβλαβών ούσιών ή δυναμέ
νων νά καταστήσουν τήν κατανάλωσή τους επικίνδυνη
ή επιβλαβή γιά τήν ανθρώπινη υγεία-

ότι ή παρουσίαση ένός ύγειονομικοϋ πιστοποιητικού
καί ένός πιστοποιητικού καταλληλότητος , πού συ
ντάσσονται άπό επίσημο κτηνίατρο της άποστέλλου
σας τρίτης χώρας , άποτελεΐ τό πιό κατάλληλο μέσο διά
νά δοθεί ή εγγύηση ότι μία παρτίδα νωπών κρεάτων
δύναται νά γίνει άποδεκτή κατά τήν εισαγωγή -

ότι πρέπει νά ύποβληθοϋν τά νωπά κρέατα, όποιο καί
αν είναι τό τελωνειακό καθεστώς σύμφωνα μέ τό όποιο
δηλώθηκαν σέ υγειονομικό ελεγχο άμέσως μετά τήν
άφιξή τους στό έδαφος της Κοινότητος καί τοϋτο γιά
νά παρεμποδισθεί ή μεταφορά εκείνων πού δέν συνο
δεύονται άπό τά κατάλληλα πιστοποιητικά, πού
προέρχονται άπό τρίτη χώρα άπό τήν όποία ή εισα
γωγή δέν επιτρέπεται ή τών οποίων τό υγειονομικό πι
στοποιητικό δέν είναι κανονικό -

ότι είναι άναγκαϊο , γιά τήν έξακρίβωση της τηρήσεως
τών διατάξεων της οδηγίας αυτής άπό τήν άποστέλ
λουσα τρίτη χώρα καί γιά νά παρεμποδισθεί ή εισα
γωγή τών επικινδύνων γιά τήν άνθρώπινη ύγεία κρεά
των, κάθε παρτίδα εισαγομένων νωπών κρεάτων νά
ύποθάλλεται άπό τά Κράτη Μέλη σέ ελεγχο καταλλη
λότητος κατά τήν εισαγωγή καθώς καί σέ έλεγχο τών
ύγειονομικών μέτρων, οί όποιοι πρέπει νά πραγματο
ποιούνται άπό επίσημο κτηνίατρο- ότι πρέπει νά προ
βλεφθούν οί τρόποι εφαρμογής πού άφοροϋν στήν εξα
σφάλιση της ομοιόμορφης διενέργειας τών ελέγχων
αύτών κατά τήν εισαγωγή - ότι πρέπει νά θεσπισθούν,
σύμφωνα μέ μία διαδικασία κατά τή διάρκεια της
όποιας συνεργάζονται στενά ή 'Επιτροπή καί τά
Κράτη Μέλη -

ότι τά νωπά κρέατα κάθε παρτίδας πού είναι άποδεκτή
σέ ενα Κράτος Μέλος της Κοινότητος κατόπιν τών
ελέγχων πού διενεργούνται κατά τήν εισαγωγή πρέπει ,
στήν περίπτωση τών κρεάτων πού έχουν τεμαχισθεί
μετά τήν εισαγωγή σέ ενα εγκεκριμένο έργαστήριο τε
μαχισμού, νά συνοδεύονται άπό ενα πιστοποιητικό γιά
νά εξασφαλισθεί έπίσημα ότι οί περιγραφόμενοι όροι
εισαγωγής έχουν τηρηθεΐ -

οτι οί έλεγχοι , τόσο τών ζώων όσο καί τών κρεάτων
διενεργούνται γιά τό γενικό συμφέρον τής Κοινότητος -
ότι πρέπει κατά συνέπεια νά περιγραφεί έκεινο τό
όποιο θά διενεργηθεί στούς εγκεκριμένους σταθμούς
σύμφωνα μέ τά κριτήρια καί τήν κοινοτική διαδικασία -

οτι κάθε Κράτος Μέλος πρέπει νά διαθέτει τή δυνατό
τητα νά απαγορεύει άμέσως τίς εισαγωγές άπό μιά
τρίτη χώρα, όταν αύτές δύνανται νά προκαλέσουν κίν
δυνο γιά τήν ύγεία τών άνθρώπων ή τών ζώων- ότι πρέ
πει , σέ παρόμοια περίπτωση , μέ τήν επιφύλαξη τών
ενδεχομένων τροποποιήσεων τής καταστάσεως τών
χωρών καί τών εγκαταστάσεων πού είναι εγκεκριμένες
γιά εξαγωγές πρός τήν Κοινότητα , νά εξασφαλίσουν
άμέσως τό συντονισμό τής στάσεως τών Κρατών Με
λών έναντι τής τρίτης αύτής χώρας -

"Αρθρο 1

1 . Ή οδηγία αυτή άφορα στίς εισαγωγές άπό τρίτες
χώρες :
— κατοικίδιων ζώων εκτροφής , άποδόσεως ή σφαγής
του βοείου καί χοιρείου είδους ,

— νωπών κρεάτων πού προέρχονται άπό κατοικίδια
ζώα πού άνήκουν στά άκόλουθα εϊδη : βοοειδή , χοί
ρους , προβατοειδή καί αίγοειδή , καθώς καί τά κα
τοικίδια μόνοπλα.

2 . Ή οδηγία αυτή δέν εφαρμόζεται :
α) στά ζώα τά όποία προορίζονται άποκλειστικά γιά τή
βοσκή ή τήν εργασία, έποχιακά, πλησίον τών συ
νόρων τής Κοινότητος -

β) στά κρέατα τά όποια περιέχονται εντός τών προσω
πικών άποσκευών τών ταξιδιωτών καί προορίζονται
γιά προσωπική κατανάλωση , έφ' όσον ή μεταφερο
μένη ποσότητα δέν ύπερβαίνει τό 1 χιλιόγραμμο
κατ ' άτομο καί μέ τήν έπιφύλαξη ότι αύτά προέρ
χονται άπό τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας πού
έμφαίνεται στήν κατάσταση πού συνετάγη σύμφωνα
μέ τό άρθρο 3 καί άπό τήν όποία οί εισαγωγές δέν
άπαγορεύονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 28 -

γ) στά κρέατα πού άποτελούν άντικείμενο μικρών
άποστολών πρός ιδιώτες , έφ ' όσον πρόκειται γιά

» εισαγωγές μή εμπορικού χαρακτήρος , μέ τήν προϋ
πόθεση ότι ή άποστελλομένη ποσότητα δέν ύπερ
βαίνει τό 1 χιλιόγραμμο καί μέ τήν έπιφύλαξη ότι
αύτά προέρχονται άπό μιά τρίτη χώρα ή τμήμα τρί
της χώρας πού έμφαίνεται στήν κατάσταση πού
συνετάγη σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 καί άπό τήν όποία
οί εισαγωγές δέν άπαγορεύονται σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 28 -

δ) στά κρέατα τά όποια μέ μορφή εφοδίων γιά τή δια
τροφή τοΰ προσωπικού καί τών έπιβατών εύρίσκο
νται εντός τών μεταφορικών μέσων πού πραγματο
ποιούν διεθνείς μεταφορές .
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Όταν τα κρέατα αύτά ή τά υπολείμματα της κουζίνας
εκφορτώνονται , πρέπει νά καταστρέφονται . Είναι έν
τούτοις δυνατό νά μη διενεργηθεί καταστροφή όταν τά
κρέατα διέρχονται απευθείας ή άφοϋ έχουν τεθεί προ
σωρινά υπό τελωνειακό ελεγχο άπ' αυτό τό μεταφορικό
μέσο σ' ενα άλλο .

ι) βόειος πληθυσμός απαλλαγμένος θρουκελλώ
σεως : ό βόειος πληθυσμός ό όποιος πληροί τούς
όρους πού απαριθμούνται στό παράρτημα A κε
φάλαιο II τμήμα A σημείο 2 -

κ) ζώο του χοιρείου είδους απαλλαγμένο θρουκελ
λώσεως : τό ζώο του χοιρείου εϊδους τό όποιο
πληροί τούς όρους πού απαριθμούνται στό παράρ
τημα A κεφάλαιο II τμήμα B σημείο 1·

λ ) χοίρειος πληθυσμός απαλλαγμένος βρουκελλώ
σεως : ό χοίρειος πληθυσμός ό όποιος πληροί τούς
όρους πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα A κε
φάλαιο II τμήμα B σημείο 2 -

μ) ζώνη απαλλαγμένη έπιζωοτίας : ζώνη εντός τής
όποιας τά ζώα δέν έχουν, κατόπιν επισήμων δια
πιστώσεων, προσβληθεί άπό καμία από τίς μετα
δοτικές ασθένειες τής καταστάσεως πού συντάσ
σεται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται
στό άρθρο 29 , κατά τή διάρκεια μιας χρονικής
περιόδου καί εντός ακτίνας , πού ορίζονται σύμ
φωνα μέ τήν αύτή διαδικασία *

v) κρέατα : δλα τά τμήματα, τά κατάλληλα γιά τήν
ανθρώπινη κατανάλωση , των κατοικίδιων ζώων
του βοείου χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους
καθώς καί των κατοικίδιων μονόπλων

ξ) νωπά κρέατα : κρέατα τά όποια δέν υπέστησαν κα
μία έπεξεργασία δυναμένη νά εξασφαλίσει τή
συντήρησή τους - πάντως , τά συντηρούμενα διά
τοϋ ψύχους κρέατα θεωρούνται σάν νωπά-

o) σφάγιο : ολόκληρο τό σώμα ενός ζώου σφαγής
μετά τήν αφαίμαξη , τόν έκσπλαγχνισμό , τήν απο
κοπή τών άκρων των μελών στό ϋψος τοϋ καρποϋ
καί τού ταρσού, τής κεφαλής , τής ουράς καί τοϋ
αδένος του μαστού καί επί πλέον γιά τά βοοειδή ,
προθατοειδή , αίγοειδή καί τά μόνοπλα, μετά τήν
εκδορά -

π) παραπροϊόντα : νωπά κρέατα, διάφορα εκείνων
τών τού σφαγίου , όπως ορίσθηκε στό στοιχείο
o ), εστω καί αν αύτά εύρίσκονται σέ φυσική συ
νοχή μέ τό σφάγιο "

p) έντόσθια : τά παραπροϊόντα τά όποια εύρίσκονται
έντός τής θωρακικής , κοιλιακής καί πυελικής
κοιλότητος , συμπεριλαμβανομένης τής τραχείας
καί τοϋ οισοφάγου·

σ) μέσα μεταφοράς : τμήματα προοριζόμενα γιά φόρ
τωση έντός τών αύτοκινήτων οχημάτων , τών οχη
μάτων πού κινούνται έπί σιδηροτροχιών , τών αε
ροπλάνων καθώς καί τά αμπάρια τών πλοίων ή οί
περιέκτες γιά τήν επίγεια , θαλάσσια ή εναέρια με
ταφορά-

τ) παρτίδα : ποσότητα κρεάτων ή αριθμός ζώων πού
καλύπτονται άπό τό ϊδιο πιστοποιητικό -

υ) εγκατάσταση : έγκεκριμένο σφαγείο , εγκεκριμένο
εργαστήριο τεμαχισμού ή εγκεκριμένος ψυκτικός
χώρος , εύρισκόμενος έκτός τών σφαγείων καί τών
εργαστηρίων αυτών, τών όποιων ή έγκριση εγινε
άπό τήν τρίτη χώρα καί ή οποία συμπεριελήφθη
στήν ή στίς καταστάσεις πού συνετάγησαν σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 4 .

Αρθρο 2

'Υπό τήν έννοια τής οδηγίας αυτής νοείται :

α) έπίσημος κτηνίατρος : ό κτηνίατρος πού ορίζεται
άπό τήν άρμόδια κεντρική άρχή ενός Κράτους
Μέλους ή μιας τρίτης χώρας·

β) χώρα προορισμού : τό Κράτος Μέλος μέ προορι
σμό τό όποιο αποστέλλονται ζώα ή νωπά κρέατα
προερχόμενα άπό μιά τρίτη χώρα *

γ) τρίτη χώρα : ή χώρα έντός τής όποιας δέν εφαρμό
ζονται ούτε ή οδηγία τοϋ Συμβουλίου τής 26ης
' Ιουνίου 1964 περί τών προβλημάτων τών υγειο
νομικών μέτρων στόν τομέα τών ένδοκοινοτικών
συναλλαγών τών ζώων του βοείου καί χοιρείου
είδους (*), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν
οδηγία τής 7ης Φεβρουαρίου 1972 (2), ούτε ή οδη
γία τοϋ Συμβουλίου τής 26ης ' Ιουνίου 1964 περί
τών ύγειονομικών προβλημάτων στόν τομέα τών
ενδοκοινοτικών συναλλαγών τών νωπών κρεά
των (3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν
οδηγία τής 27ης 'Οκτωβρίου 1970 (4)·

δ) εισαγωγή : ή προσκόμιση στό έδαφος τής Κοινό
τητος ζώων ή νωπών κρεάτων πού προέρχονται
άπό τρίτες χώρες -

ε) εκμετάλλευση : ή επίσημα ελεγχομένη άγροτική ,
βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση ή όποία εύ
ρίσκεται στό έδαφος μιας τρίτης χώρας καί έντός
τής οποίας ζώα εκτροφής , άποδόσεων ή σφαγής
διατηρούνται ή εκτρέφονται κατά τόν συνήθη
τρόπο -

στ) ζώα σφαγής : ύπό τήν έννοια τοϋ κεφαλαίου II : τά
ζώα τοϋ βοείου καί χοιρείου είδους τά όποια
προορίζονται μόλις άφιχθοϋν στή χώρα προορι
σμού , νά οδηγηθούν άμέσως στό σφαγείο -

ζ) ζώα έκτροφής ή αποδόσεων : ζώα του βοείου ή
χοιρείου είδους , διάφορα τών άναφερομένων στό
στοιχείο στ), ιδίως τά προοριζόμενα γιά έκτροφή ,
παραγωγή γάλακτος ή κρέατος ή γιά έργασία-

η) βόειος πληθυσμός επίσημα άπαλλαγμένος φυμα
τιώσεως : ό βόειος πληθυσμός ό όποιος πληροί
τούς δρ^υς πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα A
κεφάλαιο I -

θ) βόειος πληθυσμός επίσημα άπαλλαγμένος βρου
κελλώσεως : ό βόειος πληθυσμός ό όποιος πληροί
τούς όρους πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα A
κεφάλαιο II τμήμα A σημείο I -

O ΕΕ άριθ . 121 τής 29.7.1964, σ . 1977/64 .
( 2 ) ΕΕ άριθ . N 38 τής 12.2.1972 , σ . 95 .
(3 ) ΕΕ άριθ . 121 τής 29.7.1964 , σ . 2012/64 .
(4 ) ΕΕ άριθ . N 239 τής 30.10.1970, σ . 42 .
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γραφεται σε μία από τίς καταστάσεις πού αναφέρονται
στήν παράγραφο 1 , λαμβάνονται ιδίως υπόψη :

α) οί εγγυήσεις τίς όποιες δύναται νά προσφέρει ή
τρίτη χώρα σέ δ,τι άφορα τήν τήρηση των διατά
ξεων της οδηγίας αύτής·

6) οί κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας πού
άφοροϋν στή χορήγηση στά ζώα σφαγής όλων των
ουσιών πού δύνανται νά προσβάλλουν τήν καταλ
ληλότητα των κρεάτων

γ) ή τήρηση , σέ κάθε ιδιαίτερη περίπτωση , των διατά
ξεων της οδηγίας αύτής·

δ) ή οργάνωση της ή των ύπηρεσιών ελέγχου των
κρεάτων της τρίτης χώρας ή ενός τμήματος της χώ
ρας αύτής , οί δυνατότητες πού διαθέτει αύτή ή αύτές
οί ύπηρεσίες καί ή επίβλέψη πού διενεργείται σ'
αύτές .

3 . Ή έγγραφή στήν ή στίς καταστάσεις πού προβλέ
πονται στήν παράγραφο 1 δέν δύναται νά διενεργηθεί
παρά μόνο άν , αφ ' ενός μέν , τό σφαγείο , τό εργαστήριο
τεμαχισμού ή ό ψυκτικός χώρος πού εύρίσκεται εκτός
ένός σφαγείου ή ενός εργαστηρίου τεμαχισμού καί της
οποίας έγγραφης αποτελεί αντικείμενο , εύρίσκεται σέ
μία τρίτη χώρα ή ενα τμήμα της χώρας πού εμφαίνεται
στήν κατάσταση πού αναφέρεται στό άρθρο 3 παρά
γραφος 1 καί αν , άφ ' έτερου , τούτο εχει εγκριθεί επί
σημα γιά εξαγωγές πρός τήν Κοινότητα άπό τίς άρμό
διες άρχές τής τρίτης χώρας . Ή έγκριση αύτή εξαρτά
ται άπό τήν τήρηση τών ακολούθων όρων:

α) προσαρμογή στίς προδιαγραφές του παραρτήμα
τος Β·

θ) μόνιμη επίβλεψη άπό επίσημο κτηνίατρο τής τρίτης
χώρας .

4 . Ή ή οί καταστάσεις πού αναφέρονται στήν παρά
γραφο 1 καί δλες οί διενεργούμενες τροποποιήσεις δη
μοσιεύονται στήν 'Επίσημη 5Εφημερίδα τών Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων .

Άρθρο 3

1 . Συντάσσεται άπό τό Συμβούλιο , μετά άπό πρόταση
τής ' Επιτροπής , κατάσταση τών χωρών ή τών τμημά
των τών χωρών άπό τίς όποιες τά Κράτη Μέλη επιτρέ
πουν τήν εισαγωγή ζώων του βοείου καί χοιρείου εί
δους καί νωπών κρεάτων ή μόνο μιας ή περισσοτέρων
άπό αύτές τίς κατηγορίες ζώων καί προϊόντων , λαμβα
νομένης υπόψη τής υγειονομικής καταστάσεως αύτών
τών χωρών ή τών τμημάτων αύτών . Ή κατάσταση αύτή
δύναται νά τροποποιηθεί ή νά συμπληρωθεί σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 30.

2 . Γιά νά άποφασισθεΐ , τόσο γιά τά ζώα του βοείου
καί χοιρείου είδους , όσο καί γιά τά νωπά κρέατα , άν
μία χώρα ή ενα τμήμα τής χώρας δύνανται νά περιλη
φθούν στήν κατάσταση τήν άναφερομένη στήν παρά
γραφο 1 , λαμβάνεται Ιδίως ύπόψη :

α) άφ' ένός μέν ή ύγειονομική κατάσταση τών έκτρε
φαμένων ζώων, τών άλλων κατοικίδιων ζώων καί
τών άγριων ζώων τής τρίτης χώρας , σέ o ,τι άφορα
ιδιαίτερα τά εξωτικά νοσήματα τών ζώων καί , άφ'
έτέρου , ή ύγειονομική κατάσταση τοϋ περιβάλλο
ντος τής χώρας αύτής , δυναμένου νά θέσει σέ κίν
δυνο τήν υγεία τοΰ άνθρώπινου πληθυσμού καί τού
ζωικού κεφαλαίου τών Κρατών Μελών

β) ή κανονικότητα καί ή ταχύτητα μέ τήν όποία διαβι
βάζονται άπό τίς χώρες αύτές οί πληροφορίες σχε
τικά μέ τήν έμφάνιση στό εδαφός τους μεταδοτικών
νοσημάτων τών ζώων , ιδίως έκείνων πού άναφέρο
νται στούς πίνακες A καί B τοΰ Διεθνούς Γραφείου
Έπιζωοτιών

γ) οί κανονισμοί τών χωρών αύτών σχετικά μέ τήν
πρόληψη καί τήν καταπολέμηση τών άσθενειών
τών ζώων

δ) ή δομή τών κτηνιατρικών ύπηρεσιών τών χωρών
αύτών καί οί δυνατότητες τών ύπηρεσιών αύτών

ε) ή οργάνωση καί ή εφαρμογή τής προλήψεως καί
τής καταπολεμήσεως τών μεταδοτικών άσθενειών
τών ζώων .

3 . Ή κατάσταση πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1
καί όλες οί διενεργούμενες τροποποιήσεις δημο
σιεύονται στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων .

'Άρθρο 4

1 . Σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 29 , συντάσσεται μία ή περισσότερες καταστά
σεις τών έγκαταστάσεων άπό τίς όποιες τά Κράτη
Μέλη δύνανται νά επιτρέψουν τήν εισαγωγή νωπών
κρεάτων . Αύτή ή αύτές οί καταστάσεις δύνανται νά
τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν σύμφωνα μέ τή διαδι
κασία πού άναφέρεται στό άρθρο 30 .

2 . Γιά νά άποφασισθεΐ αν ενα σφαγείο , έργαστήριο
τεμαχισμού ή ψυκτικός χώρος πού εύρίσκεται εκτός
ένός σφαγείου ή ένός εργαστηρίου , δύναται νά άνα

"Αρθρο 5

"Ελεγχοι διενεργούνται επιτόπου άπό πραγματογνώμο
νες κτηνιάτρους τών Κρατών Μελών καί τής 'Επιτρο
πής , γιά νά εξακριβωθεί άν οί διατάξεις τής οδηγίας
αύτής , καί ιδίως έκεΐνες τοΰ άρθρου 3 παράγραφος 2
καί τοΰ άρθρου 4 παράγραφοι 2 καί 3 , εφαρμόζονται
άποτελεσματικά .

Οί πραγματογνώμονες τών Κρατών Μελών πού επι
φορτίζονται μέ τούς ελέγχους αύτούς ορίζονται άπό
τήν 'Επιτροπή μετά άπό πρόταση τών Κρατών Μελών .

Οί έλεγχοι αύτοί διενεργούνται γιά λογαριασμό τής
Κοινότητος , ή όποία άναλαμβάνει τά άντίστοιχα
έξοδα .
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Ή περιοδικότητα καί οί μέθοδοι των ελέγχων αυτών
καθορίζονται σύμφωνα μέ τη διαδικασία πού αναφέρε
ται στό άρθρο 29 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΙΡΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

2 . Δύναται νά αποφασισθεί , σύμφωνα μέ τη διαδικα
σία πού αναφέρεται στό άρθρο 29 , ό περιορισμός των
εγκρίσεων, σέ ιδιαίτερα εϊδη , σέ ζώα σφαγής , έκτρο
φής ή αποδόσεων ή σέ ζώα προοριζόμενα γιά ειδικές
χρήσεις , καθώς καί ή εφαρμογή , μετά τήν εισαγωγή ,
δλων τών αναγκαίων υγειονομικών μέτρων .

3 . Δύναται νά αποφασισθεί σύμφωνα μέ τή διαδικα
σία πού προβλέπεται στό άρθρο 29, παρέκκλιση άπό
τίς διατάξεις του παραρτήματος A κεφάλαιο II τμήμα
A , σέ δ,τι άφορα :

— τήν απόκτηση άπό εναν πληθυσμό άπαλλαγμένο
θρουκελλώσεως του χαρακτηρισμού του έπίσημα
άπαλλαγμένου βρουκελλώσεως ,

— τήν εισαγωγή σ' εναν πληθυσμό έπίσημα άπαλλαγ
μένο βρουκελλώσεως βοοειδών , προερχομένων άπό
πληθυσμούς άπαλλαγμένους βρουκελλώσεως ,

— τή διαγραφή του χαρακτηρισμού του πληθυσμού
σάν έπίσημα άπαλλαγμένου ή άπαλλαγμένου βρου
κελλώσεως .

"Αρθρο 6

Παρά τίς διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 , τά
Κράτη Μέλη δέν έπιτρέπουν τήν εισαγωγή τών ζώων
πού άναφέρονται στήν όδηγία αυτή παρά μόνο αν
προέρχονται άπό τρίτες χώρες :
α) άπαλλαγμένες έκείνων τών άσθενειών στίς όποιες
τά ζώα είναι εύαίσθητα :
— άπό 12 μηνών γιά τήν πανώλη τών βοοειδών , τόν

άφθώδη πυρετό εξωτικού ιού , τή μεταδοτική
πλευροπνευμονία τών βοοειδών , τήν άφρικα
νική πανώλη τών χοίρων καί τή μεταδοτική
παράλυση τών χοίρων (άσθένεια τού Teschen),

— άπό 6 μηνών γιά τόν καταρροϊκό πυρετό τού
προβάτου καί τή φυσαλλιδώδη μεταδοτική στο
ματίτιδα .

β ) στίς όποιες δέν διενεργήθηκαν άπό 12 μηνών έμβο
λιασμοί κατά τών άσθενειών πού άναφέρονται στό
στοιχείο α) πρώτη παύλα στίς όποιες τά ζώα αυτά
είναι εύαίσθητα .

"Αρθρο 9

"Οταν ένα Κράτος Μέλος κρίνει ότι οί άντιαφθωδικοί
εμβολιασμοί πού χρησιμοποιούνται σέ μία τρίτη χώρα
έναντίον τών τύπων τού ιού A, O καί C παρουσιάζουν
ορισμένες άτέλειες , άπαγορεύει τήν εισαγωγή στό έδα
φος του ζώων του βοείου καί χοιρείου είδους πού
προέρχονται άπό τήν εν λόγω τρίτη χώρα . Τούτο πλη
ροφορεί τό συντομότερο δυνατό τά άλλα Κράτη Μέλη
καί τήν 'Επιτροπή γιά τήν άπόφαση πού έλαβε καί τούς
γνωστοποιεί τά αϊτια . Ή Μόνιμη Κτηνιατρική Επι
τροπή συνέρχεται εντός τών συντομοτέρων προθε
σμιών μετά τήν κοινοποίηση αύτή . Μία άπόφαση λαμ
βάνεται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται
στό άρθρο 30 .

Αρθρο 7

Δύναται νά αποφασισθεί σύμφωνα μέ τή διαδικασία
πού άναφέρεται στό άρθρο 29 , ότι οί διατάξεις τού άρ
θρου 6 στοιχείο α) δέν δύνανται νά εφαρμοσθούν παρά
μόνο σ' ενα τμήμα τού εδάφους μιας τρίτης χώρας .

Σύμφωνα μέ τήν ϊδια διαδικασία, κατά παρέκκλιση τών
διατάξεων του άρθρου 6 στοιχείο β), ή εισαγωγή τών
ζώων πού άναφέρονται στήν όδηγία αύτή δύναται νά
επιτραπεί ύπό ορισμένους όρους , άπό τρίτες χώρες ή
τμήματα τών χωρών αυτών όπου διενεργούνται εμβο
λιασμοί έναντίον μιας ή περισσοτέρων άσθενειών πού
άναφέρονται στό άρθρο 6 στοιχείο α) πρώτη παύλα .

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Τά Κράτη Μέλη δέν έπιτρέπουν τήν εισαγωγή τών
ζώων τοϋ βοείου καί χοιρείου είδους έκτός άν , πρό της
ήμέρας φορτώσεώς τους έν όψει άποστολής τους πρός
τή χώρα προορισμού , τά ζώα αύτά έχουν παραμείνει
στό έδαφος ή στό τμήμα του εδάφους μιας τρίτης χώ
ρας πού εμφαίνεται στήν κατάσταση ή όποία συνετάγη
σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 παράγραφος 1 :

α) γιά τά ζώα έκτροφής ή άποδόσεων, άπό τουλάχι
στον 6 μήνες·

θ) γιά τά ζώα σφαγής , άπό τουλάχιστον 3 μήνες .

"Οταν πρόκειται γιά ζώα ήλικίας άντιστοίχως μικρότε
ρης τών 6 ή 3 μηνών, ή παραμονή αύτή έπιβάλλεται
άπό τής γεννήσεώς τους .

1 . Υπό τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τών άρθρων 6
καί 7 , τά Κράτη Μέλη δέν έπιτρέπουν τήν εισαγωγή
τών ζώων πού άναφέρονται στήν όδηγία αύτή άπό
τρίτη χώρα παρά μόνον όταν αύτά άνταποκρίνονται
στούς όρους τών ύγειονομικών μέτρων πού θεσπίσθη
καν σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού άναφέρεται στό άρ
θρο 29 γιά τίς εισαγωγές άπό τήν τρίτη αύτή χώρα ,
άνάλογα μέ τό είδος καί τόν προορισμό τών ζώων.
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Άρθρο 11

1 . Τά Κράτη Μέλη δέν έπιτρέπουν τήν εισαγωγή τών
ζώων τοΰ βοείου καί χοιρείου εϊδους παρά μόνο κατό
πιν παρουσιάσεως ενός πιστοποιητικού συνταχθέντος
άπό εναν έπίσημο κτηνίατρο της άποστέλλουσας τρί
της χώρας .

Το πιστοποιητικο πρεπει :

— τό πιστοποιητικό πού συνοδεύει τά ζώα δέν αντα
ποκρίνεται στούς όρους πού προβλέπονται στό άρ
θρο 11 .

3 . Τό Κράτος Μέλος τό όποιο έχει προβεί στόν
έλεγχο πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 λαμβάνει
όλα τά μέτρα πού κρίνει αναγκαία .

Τά μέτρα αυτά δύνανται νά περιλάβουν ιδίως :

α) — τήν άπομόνωση , άν τά ζώα είναι ύποπτα ότι
έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί άπό μία μεταδο
τική ασθένεια ,

— στήν περίπτωση πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 2 τέταρτη παύλα, κατόπιν αιτήσεως του
έξαγωγέως , του παραλήπτου ή του εντολοδόχου
τους , τήν υπό ελεγχο διατήρηση εν άναμονή της
ρυθμίσεως τοΰ πιστοποιητικού "

β) τήν απώθηση τών ζώων πού δέν δύνανται νά γίνουν
άποδεκτά στήν κυκλοφορία σύμφωνα μέ τήν παρά
γραφο 2 , όταν προϋποθέσεις ύγειονομικών μέτρων
δέν αντιτίθενται πρός αυτό .

"Οταν δέν είναι δυνατή ή άπώθηση τών ζώων , ή
αρμόδια άρχή διατάσσει τή σφαγή τους καί ορίζει
τήν εγκατάσταση πού θά χρησιμοποιηθεί γιά τό
σκοπό αυτό .

γ) τή θανάτωση καί τήν καταστροφή τού συνόλου τών
ζώων τής παρτίδος αύτής , όταν ό εν λόγφ ελεγχος
επιτρέπει τή διαπίστωση ή τήν υποψία μιας άπό τίς
επιζωοτικές άσθένειες τών όποιων ή κατάσταση
συντάσσεται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προ
βλέπεται στό άρθρο 29 .

α) vjx εκδοθεί τήν ημέρα τής φορτώσεως τών ζώων εν
όψει τής άποστολής τους πρός τή χώρα προορι
σμού "

β ) νά συνταχθεί τουλάχιστον σέ μία άπό τίς επίσημες
γλώσσες τής χώρας προορισμού καί σέ μία άπό
εκείνες τής χώρας στήν όποία διενεργείται ό έλεγ
χος κατά τήν εισαγωγή πού άναφέρεται στό άρ
θρο 12 "

γ) νά συνοδεύει τά ζώα μέ τό πρωτότυπο άντίτυπό
του·

δ) νά βεβαιώνει ότι τά ζώα του βοείου καί χοιρείου
είδους ανταποκρίνονται στούς ορούς πού προβλέ
πονται άπό τήν όδηγία αύτή καί σ' έκείνους πού
καθορίζονται πρός εφαρμογή αύτής γιά τήν εισα
γωγή μέ προέλευση τήν τρίτη χώρα "

ε) νά περιέχει ένα μόνο φύλλο ,

στ) νά προβλέπεται γιά ενα μόνο παραλήπτη .

2 . Τό πιστοποιητικό αύτό πρέπει νά είναι σύμφωνο μέ
υπόδειγμα πού συντάσσεται σύμφωνα μέ τή διαδικασία
πού προβλέπεται στό άρθρο 29 .

Αρθρο 12

1 . Τά Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε τά ζώα του βοείου
καί χοιρείου είδους νά ύποβάλλονται , κατά τήν αφιξή
τους στό έδαφος τής Κοινότητος , σ' εναν ύγειονομικό
έλεγχο (ελεγχος κατά τήν εισαγωγή) πού διενεργείται
άπό εναν έπίσημο κτηνίατρο .

4 . Στό πιστοποιητικό τό όποιο συνοδεύει τά ζώα τοΰ
βοείου καί χοιρείου ει'δους κατά τήν εισαγωγή τους
πρέπει , κατόπιν τοϋ ύγειονομικοΰ ελέγχου (ελεγχος
κατά τήν εισαγωγή), νά άναγράφεται ένδειξη ή όποία
θά παρουσιάζει σαφώς άν τά ζώα έχουν γίνει άποδεκτά
ή όχι .

5 . Κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς μέσω τοΰ εδάφους
τής Κοινότητος πρός τό Κράτος Μέλος προορισμού,
τά Κράτη Μέλη δύνανται νά εφαρμόσουν τά υγειονο
μικά μέτρα πού άναφέρονται στήν παράγραφο 3 στοι
χείο α) πρώτη παύλα καί στοιχείο γ) άν τά ζώα έχουν
προσβληθεί ή είναι ύποπτα νά έχουν προσβληθεί ή
μολυνθεί άπό μία μεταδοτική άσθένεια .

2 . Τά Κράτη Μέλη μεριμνούν γιά τήν απαγόρευση
τής κυκλοφορίας εντός τής Κοινότητος ζώων τοΰ
βοείου καί χοιρείου είδους εφ ' όσον διαπιστωθεί κατά
τόν έλεγχο πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 ότι :

— τά ζώα δέν προέρχονται άπό τό έδαφος ή ενα τμήμα
τοΰ έδάφους μιας τρίτης χώρας εγγεγραμμένης
στήν κατάσταση πού συνετάγη σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 3 παράγραφος 1 "

— τά ζώα έχουν προσβληθεί ή είναι ύποπτα νά έχουν
προσβληθεί ή μολυνθεί εκ μιας μεταδοτικής άσθε
νείας·

— οί όροι πού προβλέπονται άπό τήν όδηγία αύτή καί
τά παραρτήματά της δέν έχουν τηρηθεί άπό τήν
άποστέλλουσα τρίτη χώρα-

6 . Τά ζώα τών οποίων ή εισαγωγή έχει εγκριθεί καί
δέν προορίζονται γιά τό Κράτος Μέλος τό όποιο εχει
διενεργήσει τόν έλεγχο κατά τήν εισαγωγή πού προ
βλέπεται στήν παράγραφο 1 , πρέπει νά μεταφερθούν
πρός τή χώρα προορισμού, υπό τελωνειακό ελεγχο
άνευ διακοπής τής φορτώσεως .
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7 . Τά ζώα τά όποία ικανοποιούν τόν ελεγχο κατα τήν
εισαγωγή πού προβλέπεται άπό τήν παράγραφο 1 , υπο
βάλλονται στή χώρα προορισμού σέ συμπληρωματι
κούς ελέγχους άπαραίτητους γιά νά εξακριβωθεί άν οί
προδιαγραφές τής οδηγίας αύτής , συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών ιδιαιτέρων δρων πού καθορίζονται σύμ
φωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29
κατ ' έφαρμογή τοϋ άρθρου 3 , έχουν τηρηθεί .

α) απαλλαγμένες από 12 μηνών έκείνων άπό τίς κατω
τέρω άσθένειες πρός τίς όποιες τά ζώα έκ τών
όποιων προέρχονται τά κρέατα είναι εύαίσθητα:
πανώλη τών βοοειδών, άφθώδη πυρετό δι' εξωτικού
ιου , άφρικανική πανώλη τών χοίρων, μεταδοτική
παράλυση τών χοίρων (ασθένεια του Teschen)·

β) στίς όποιες δέν έχουν διενεργηθεί άπό 12 μηνών
εμβολιασμοί κατά τών άσθενειών πού άναφέρονται
στό στοιχείο α), πρός τίς όποιες τά ζώα έκ τών
οποίων προέρχονται τά κρέατα αύτά είναι ευαί
σθητα .

Οί ελεγχοι αυτοί δύνανται νά διενεργούνται ειτε στα
σύνορα ειτε σ ' οποιοδήποτε άλλο σημείο καθοριζό
μενο άπό τήν άρμόδια άρχή τής χώρας προορισμού
ειτε καί στά δύο .

8 . Όλα τά έξοδα πού δημιουργούνται από τήν εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης τής
σφαγής καί τής καταστροφής τών ζώων, επιβαρύνουν
τόν άποστολέα, τόν παραλήπτη ή τόν εντολοδόχο τους ,
άνευ κρατικής άποζημιώσεως .

"Αρθρο 15

Δύναται νά άποφασισθεί , σύμφωνα μέ τή διαδικασία
πού προβλέπεται στό άρθρο 29 , ότι οί διατάξεις του
άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) δέν έφαρμόζονται
παρά μόνο σέ ενα τμήμα τού εδάφους μιας τρίτης χώ
ρας .

Αρθρο 13

'Αμέσως μετά τήν άφιξή τους στή χώρα προορισμού,
τά ζώα σφαγής πρέπει νά οδηγηθούν άπ' ευθείας σέ ενα
σφαγείο καί , σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τών υγειονο
μικών μέτρων, νά σφαγούν τό άργότερο εντός τών
τριών εργασίμων ήμερών μετά τήν εισόδό τους στό
σφαγείο αυτό .

Συμφωνά μέ τήν ϊδια διαδικασία, κατά παρέκκλιση τών
διατάξεων τοϋ άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο β), ή
εισαγωγή τών νωπών κρεάτων δύναται νά επιτραπεί
ύπό ορισμένους όρους έκ μιας τρίτης χώρας ή ένός
τμήματος του εδάφους τής χώρας αύτής , όπου διενερ
γούνται έμβολιασμοί εναντίον μιας ή περισσοτέρων
άσθενειών πού άναφέρονται στό άρθρο 14 παράγρα
φος 2 στοιχείο α).

Ύπό τήν έπιφύλαξη τών ιδιαιτέρων όρων πού ενδεχο
μένως καθορίζονται σύμφωνα πρός τή διαδικασία πού
προβλέπεται στό άρθρο 29, ή άρμόδια άρχή τής χώρας
προορισμού δύναται , λόγω τών άπαιτήσεων τών υγειο
νομικών μέτρΐον , νά ορίσει τό σφαγείο στό όποιο πρέ
πει νά μεταφερθούν τά ζώα αύτά .

Άρθρο 16

Ύπό τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων 14 καί 15 , τά
Κράτη Μέλη δέν επιτρέπουν τήν εισαγωγή νωπών
κρεάτων έκ μιάς τρίτης χώρας παρά μόνο άν αύτά ά
νταποκρίνονται πρός τούς όρους τών ύγειονομικών μέ
τρων πού θεσπίσθηκαν σύμφωνα μέ τήν διαδικασία πού '
προβλέπεται στό άρθρο 29 γιά τίς εισαγωγές τών νω
πών κρεάτων πού προέρχονται άπό αύτή τήν τρίτη
χώρα , άνάλογα πρός τό είδος τοϋ ζώου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Άρθρο 17

1 . Τά Κράτη Μέλη δέν επιτρέπουν τήν εισαγωγή νω
πών κρεάτων εις όλόκληρα σφάγια, ένδεχομένως δια
χωριζόμενα εις ήμιμόρια γιά τούς χοίρους , εις ημιμό
ρια ή τεταρτημόρια γιά τά βοοειδή καί τά μόνοπλα,
παρά μόνο άν είναι δυνατή ή επανασύσταση τού σφα
γίου κάθε ζώου .

Άρθρο 14

1 . Τά νωπά κρέατα πρέπει νά προέρχονται άπό ζώα τά
όποια έχουν παραμείνει στό έδαφος ή στό τμήμα τοϋ
έδάφους μιας χώρας πού έμφαίνεται στήν κατάσταση
πού συνετάγη κατ ' έφαρμογή τοϋ άρθρου 3 παράγρα
φος 1 τουλάχιστον κατά τή διάρκεια τών μηνών πού
προηγοΰνται τής σφαγής τους , ή άπό τής γεννήσεώς
τους έφ' όσον πρόκειται γιά ζώα ήλικίας κάτω τών 3
μηνών . 2 . Ή εισαγωγή αύτή εξαρτάται άπό τούς άκόλουθους

όρους : τά νωπά κρέατα πρέπει

α) νά έχουν άποκτηθεί σέ ενα σφαγείο τό όποιο έμ
φαίνεται στή κατάσταση πού συντάσσεται σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 4 παράγραφος 1 -

2 . Παρά τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 παράγραφος 1 , τά
Κράτη Μέλη δέν επιτρέπουν τήν εισαγωγή τών νωπών
κρεάτων παρά μόνον άν προέρχονται άπό τρίτες χώρες :
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β) νά προέρχονται άπό ζώο σφαγής , τό όποιο , σύμ
φωνα μέ τό παράρτημα B κεφάλαιο V , ύπεβλήθη σέ
ύγειονομική εξέταση πρό τής σφαγής , διενεργου
μένη άπό εναν επίσημο κτηνίατρο , καί εκρίθη κα
τάλληλο γιά σφαγή σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής
παρούσας οδηγίας , προκειμένου νά εξαχθούν πρός
τήν Κοινότητα -

γ) νά είναι επεξεργασμένα κάτω από ύγιεινές συνθή
κες , σύμφωνα μέ τό παράρτημα B κεφάλαιο VI·

δ) νά έχουν ύποθληθει , σύμφωνα μέ τό παράρτημα B
κεφάλαιο VII , στή μετά τή σφαγή επιθεώρηση τής
καταλληλότητος ύπό τήν εύθύνη καί τόν άπ' ευ
θείας έλεγχο ένός επισήμου κτηνιάτρου καί νά μήν
έχουν παρουσιάσει καμιά άλλοίωση , έξαιρέσει
τών τραυμάτων πού έχουν διενεργηθεί λίγο πρίν τή
σφαγή , τών ελαττωμάτων διαπλάσεως ή τών τοπι
κών άλλοιώσεων, εφ ' όσον έχει διαπιστωθεί , στήν
άνάγκη μέ τίς κατάλληλες έργαστηριακές έξετά
σεις , ότι αυτά δέν καθιστούν τό σφάγιο καί τά
άντίστοιχα παραπροϊόντα άκατάλληλα γιά τήν αν
θρώπινη κατανάλωση ή επικίνδυνα γιά τήν άνθρώ
πινη ύγεία·

ε) πρέπει νά φέρουν σφραγίδα καταλληλότητος σύμ
φωνα μέ τό παράρτημα B κεφάλαιο X -

στ) νά έχουν έναποθηκευθεΐ, μετά τήν έπιθεώρηση πού
πραγματοποιείται μετά τή σφαγή , σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις πού προβλέπονται στό στοιχείο δ) κάτω
άπό ικανοποιητικές ύγειονομικές συνθήκες καί
σύμφωνα μέ τό παράρτημα B κεφάλαιο XII , εντός
τών εγκαταστάσεων

ζ) νά έχουν μεταφερθεί σύμφωνα μέ τό παράρτημα B
κεφάλαιο XIII καί νά τά έχουν χειρισθεί ύπό ικα
νοποιητικούς όρους ύγιεινής .

3 . Ή σφράγιση μέ μελάνη τών νωπών κρεάτων πρέπει
νά διενεργείται μέ τό ιώδες τοΰ μεθυλίου .

"Αλλα εϊδη χρωστικών δύνανται νά χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 29 .

4 . Κατά τή μετά τή σφαγή έπιθεώρηση τής καταλ
ληλότητος πού άναφέρεται στήν παράγραφο 2 στοι
χείο δ), βοηθοί εύρισκόμενοι ύπό τήν έποπτεία ένός
επισήμου κτηνιάτρου δύνανται νά βοηθήσουν τόν τε
λευταίο αυτόν .

Οί βοηθοί αυτοί πρέπει :

α) νά έχουν ορισθεί άπό τήν άρμόδια κεντρική άρχή
τής άποστέλλουσας χώρας , σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις πού ισχύουν

β) νά έχουν έκπαιδευθεϊ καταλλήλως·

γ) νά έχουν άνεξαρτησία έναντι τών υπευθύνων τών
•εγκαταστάσεων

δ) νά μήν έχουν κανένα δικαίωμα νά άποφασίζουν
σχετικά μέ τό τελικό άποτέλεσμα τής έπιθεωρήσεως
γιά καταλληλότητα .

Αρθρο 18

1 . Κατά παρέκκλιση τοΰ άρθρου 17 παράγραφος 1 , τά
Κράτη Μέλη δύνανται νά επιτρέψουν τίς εισαγωγές :

α) τών κεχωρισμένων ήμιμορίων καί τεταρτημορίων ή
παραπροϊόντων πού άνταποκρίνονται στούς όρους
πού προβλέπονται στό άρθρο 17 παράγραφοι 2 καί 3
καί προερχομένων άπό σφαγεία πού ορίζονται γι '
αύτόν τό σκοπό σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού
προβλέπεται στό άρθρο 29 '

β) τεμαχίων μικροτέρων τών τεταρτημορίων ή τών
άποστεωμένων κρεάτων πού προέρχονται άπό τά
έργαστήρια τεμαχισμοΰ πού ελέγχονται σύμφωνα
μέ τό άρθρο 4 καί έγκρίθηκαν γι ' αύτόν τό σκοπό
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 29 . Τά κρέατα αυτά πρέπει , έκτός τών όρων
πού προβλέπονται στό άρθρο 17 παράγραφοι 2
καί 3 , νά άνταποκρίνονται τουλάχιστον στίς άκό
λουθες προδιαγραφές :

ι) νά έχουν τεμαχισθεί καί αποκτηθεί , στά πλαί
σια τηρήσεως τών προδιαγραφών τοΰ παραρ
τήματος B κεφάλαιο VIII ,

ιι) νά έχουν ύποθληθεϊ σέ έλεγχο διενεργούμενο
άπό έπίσημο κτηνίατρο , σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τοΰ παραρτήματος B κεφάλαιο IX,

m) νά άνταποκρίνονται ώς πρός τή συσκευασία
τους στίς προδιαγραφές τοΰ παραρτήματος B
κεφάλαιο XI ,

ιν) νά άποτελοΰν άντικείμενο όλων τών ελέγχων,
πού πραγματοποιούνται άπό κτηνίατρους τής
Κοινότητος , πού επιτρέπουν νά βεβαιωθεί ότι
οί προαναφερθείσες διατάξεις τηρήθηκαν,

v) σέ o ,τι άφορα τά νωπά κρέατα τών μονόπλων,
νά άποτελοΰν άντικείμενο έλέγχων έκ μέρους
τής χώρας προορισμού, προκειμένου νά επιφέ
ρουν ένδεχομένους περιορισμούς στή χρήση
τους .

2 . Σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 29, κατά παρέκκλιση τοΰ παραρτήματος B ση
μείο 32 , ό τεμαχισμός έν θερμω τών κρεάτων δύναται νά
έπιτραπεΐ . Στήν περίπτωση αυτή , πρέπει νά τηρηθοΰν
τουλάχιστον οί άκόλουθοι όροι :

α) τά νωπά κρέατα πρέπει νά μεταφερθούν άπ' εύθείας
άπό τό χώρο σφαγής στό χώρο τεμαχισμού. Οί δύο
αυτοί χώροι πρέπει νά ευρίσκονται εντός τής ίδιας
ομάδος κτιρίων καί άρκετά κοντά ό ένας πρός τόν
άλλο , οΰτως ώστε τά πρός τεμαχισμόν κρέατα νά
δύνανται νά μεταφερθούν χωρίς διακοπή άπό τόν
ένα χώρο στόν άλλο μέ τή βοήθεια ένός έπεκταθέ
ντος έναερίου δικτύου χειρισμοΰ άπό τό χώρο σφα
γής . Ό τεμαχισμός πρέπει νά διενεργείται άμέσως .

β) άμέσως μετά τή διενέργεια τοΰ προβλεπομένου τε
μαχισμού καί τής συσκευασίας , τά κρέατα πρέπει νά
μεταφερθούν στόν ψυκτικό χώρο πού προβλέπεται
στό παράρτημα B κεφάλαιο II σημείο 2 στοιχείο α).
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ε) νωπών κρεάτων προερχομένων άπό ζώα στά όποια
εχει διαπιστωθεί φυματίωση ύπό οιανδήποτε
μορφή ή τά όποια έχουν άναγνωρισθει σάν φυμα
τικά κατόπιν μιας θετικής άντιδράσεως στό φυμα
τινισμό "

στ) νωπών κρεάτων προερχομένων άπό ζώα στά όποια
έχουν διαπιστωθεί μετά τή σφαγή , ει'τε φυματίωση
ύπό οιανδήποτε μορφή εϊτε ή παρουσία ένός ή
περισσοτέρων ζώντων ή νεκρών κυστικέρκων
εϊτε , εφ ' όσον πρόκειται γιά ζώα τοϋ χοιρείου εί
δους , ή παρουσία τριχινών

ζ) νωπών κρεάτων προερχομένων άπό ζώα σφαγέντα
σέ πολύ μικρή ήλικία "

η) τμημάτων σφαγίων ή παραπροϊόντων πού παρου
σιάζουν τραύματα τά όποϊα έγιναν λίγο πρίν άπό
τή σφαγή , ελαττώματα διαπλάσεως ή άλλοιώσεις
πού άναφέρονται στό άρθρο 17 παράγραφος 2
στοιχείο δ)·

"Αρθρο 19

Τά αρθρα 17 καί 18 δέν εφαρμόζονται :
α) στά νωπά κρέατα πού εισάγονται μέ τήν έγκριση
τής χώρας προορισμού γιά χρήσεις άλλες άπό τήν
άνθρώπινη κατανάλωση·

θ) στά νωπά κρέατα πού προορίζονται γιά εκθέσεις καί
γιά ιδιαίτερες μελέτες ή αναλύσεις , έφ ' όσον ό διοι
κητικός ελεγχος επιβεβαιώνει ότι τά κρέατα αύτά
δέν έχουν χορηγηθεί στήν άνθρώπινη κατανάλωση
καί ότι όταν ή εκθεση περατωθεί ή όταν οί ιδιαίτε
ρες μελέτες ή άναλύσεις έχουν διενεργηθεί, τά
κρέατα αύτά , εξαιρέσει τών ποσοτήτων πού έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά τήν πραγματοποίηση τής
άναλύσεως , άποσύρονται άπό τό κοινοτικό έδαφος
ή καταστρέφονται .
Στήν περίπτωση αύτή καί στήν περίπτωση τήν άνα
φερομένη στό στοιχείο α), ή χώρα προορισμού έπι
βλέπει ώστε τά εν λόγω κρέατα νά μήν παραδοθούν
γιά άλλες χρήσεις άπό αύτές γιά τίς όποιες ει
σήχθησαν στό έδαφος της·

γ) στά νωπά κρέατα τά όποια προορίζονται άποκλει
στικά γιά τόν εφοδιασμό τών διεθνών οργανώσεων ,
ύπό τήν επιφύλαξη τής εγκρίσεως σύμφωνα μέ τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29 καί έφ '
όσον τά κρέατα αύτά προέρχονται άπό χώρα πού
εμφαίνεται στήν κατάσταση πού συντάσσεται σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 3 παράγραφος 1 καί έφ ' όσον
τηρούνται οί διατάξεις τών ύγειονομικών μέτρων .
Τά Κράτη Μέλη στό έδαφος τών όποιων εύρίσκο
νται οί έν λόγω διεθνείς οργανώσεις επιβλέπουν
ώστε τά κρέατα αύτά νά μήν τεθούν σέ ελεύθερη
κυκλοφορία .

θ) αίματος·
ι) νωπών κρεάτων ύπό μορφή μιττωτοϋ ή επεξεργα
σθέντων κατά παρόμοιο τρόπο -

κ) τεμαχίων μυών , λιπών ή άλλων ιστών τά όποια
προκύπτουν άπό τόν τεμαχισμό καί τήν άπο
στέωση τών κρεάτων ή προσκολλημένων επί τών
οστών, καθώς καί τεμαχίων μυών ή άλλων ιστών
τής κεφαλής εκτός άπό τή γλώσσα.

Αρθρο 21

Συντάσσονται άπό τό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως
τής 'Επιτροπής , μία μέθοδος καί οί άπαραίτητοι τρόποι
γιά τήν άποκάλυψη τών τριχινών στά νωπά κρέατα τών
ζώων του χοιρείου είδους .

"Αρθρο 20

Τά Κράτη Μέλη απαγορεύουν τήν εισαγωγή :
α) νωπών κρεάτων προερχομένων από κάπρους καί
χοίρους μέ κρυψορχιδίαν

β) νωπών κρεάτων πού περιέχουν ύπολείμματα ού
σιών μέ οιστρογόνο ή θυρεοστατικήν ένέργειαν ,
άντιθιοτικών, άντιμονιούχων , άρσενικούχων,
παρασιτοκτόνων ή άλλων έπιβλαβών ούσιών ή δυ
ναμένων ενδεχομένως νά καταστήσουν τήν κατα
νάλωση τών νωπών κρεάτων έπικίνδυνη ή επι
βλαβή γιά τήν άνθρώπινη υγεία , έφ' όσον τά ύπο
λείμματα αύτά ύπερβούν τά άποδεκτά όρια άνοχής .
Οί άποδεκτές άνοχές καθορίζονται άπό τό Συμ
βούλιο κατόπιν προτάσεως τής 'Επιτροπής καί δύ
νανται νά τροποποιηθούν μεταγενέστερα σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29-

γ) νωπών κρεάτων πού έχουν έπεξεργασθεϊ διά ίονι
ζουσών ή ύπεριωδών άκτινοβολιών καθώς καί νω
πών κρεάτων πού προέρχονται άπό ζώα στά όποια
χορηγήθηκαν τρυφεροποιητές ή άλλα προϊόντα
δυνάμενα νά άλλοιώσουν τή σύνθεσή τους ή τούς
οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες·

δ) νωπών κρεάτων στά όποια έχουν προστεθεί ούσίες ,
διάφορες άπό έκεΐνες πού άναφέρονται στό άρ
θρο 17 παράγραφος 3 , γιά τή σήμανση τής καταλ
ληλότητος·

Αρθρο 22

1 . Τά Κράτη Μέλη δέν έπιτρέπουν τήν εισαγωγή νω
πών κρεάτων παρά μόνο κατόπιν παρουσιάσεως ένός
ύγειονομικοϋ πιστοποιητικού καί ένός πιστοποιητικού
καταλληλότητος , πού έχουν συνταχθεί άπό επίσημο
κτηνίατρο τής άποστέλλουσας τρίτης χώρας .

Τά πιστοποιητικά αύτά πρέπει :
α) νά έχουν συνταχθεί τουλάχιστον σέ μία άπό τίς επί
σημες γλώσσες τής χώρας προορισμού καί σέ μία
άπό τίς γλώσσες τής χώρας στήν όποία διενεργού
νται οί ελεγχοι κατά τήν εισαγωγή , πού προβλέπο
νται στά άρθρα 23 καί 24·

θ) νά συνοδεύουν τά νωπά κρέατα μέ τό πρότυπο τους
άντίτυπο -

γ) νά άποτελούνται άπό ενα μόνο φύλλο -
δ) νά άναφέρονται σέ ενα μόνο παραλήπτη .

Τό ύγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει νά βεβαιώνει ότι
τά νωπά κρέατα άνταποκρίνονται στίς ύγειονομικές
άπαιτήσεις πού προβλέπονται άπό τήν παρούσα οδηγία
καί πρός έκεΐνες πού όρίζονται πρός έφαρμογή αύτής
γιά τήν εισαγωγή νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων
χωρών.
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4 . Ολες οί δαπάνες πού δημιουργούνται άπό τήν
εφαρμογή τοϋ παρόντος άρθρου έπιβαρύνουν τόν απο
στολέα, τόν παραλήπτη ή τόν εντολοδόχο τους χωρίς
κρατική αποζημίωση .

2 . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει νά είναι σύμφωνο
πρός ενα ύπόδειγμα τό όποιο θά συνταχθεί σύμφωνα μέ
τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29 .

3 . Τό πιστοποιητικό καταλληλότητος πρέπει νά
άνταποκρίνεται ώς πρός τήν εμφάνιση καί τό περιεχό
μενο του πρός τό ύπόδειγμα πού έμφαίνεται στό παράρ
τημα Γ καί νά χορηγείται τήν ήμέρα φορτώσεως τών
νωπών κρεάτων, προκειμένου νά άποσταλοΰν στή χώρα
προορισμού.

Άρθρο 24

"Αρθρο 23

1 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παρτίδα νω
πών κρεάτων νά ύποβάλλεται σέ εναν ελεγχο καταλλη
λότητος κατά τήν εισαγωγή , καθώς καί σέ εναν υγειο
νομικό ελεγχο πού πραγματοποιείται άπό εναν έπίση
μο κτηνίατρο .

Τά Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οί εισαγωγείς νά υπο
χρεούνται νά ειδοποιούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες
ημέρες προηγουμένως τήν τοπική ύπηρεσία πού είναι
επιφορτισμένη μέ τόν ελεχο κατά τήν εισαγωγή στό
σταθμό στόν όποιο τά νωπά κρέατα θά παρουσιασθούν
πρός ελεγχο, καθοριζομένης τής ποσότητος , τοϋ είδους
τών κρεάτων καί τής στιγμής άπό τής οποίας ό ελεγχος
θά είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεί .

2 . Ό έλεγχος τής καταλληλότητος πού άναφέρεται
στήν παράγραφο 1 πραγματοποιείται σέ κάθε σφάγιο ,
ήμιμόριο ή τεταρτημόριο σέ περίπτωση εισαγωγών
πού πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τό άρθρο 17 παρά
γραφος 1 καί δειγματοληπτικά προκειμένου γιά εισα
γωγές άλλων τεμαχίων . Αύτός εχει ιδίως σάν στόχο τήν
εξακρίβωση , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγρά
φου 3 :

α) τοϋ πιστοποιητικού καταλληλότητος , τήν άνταπό
κριση τών νωπών κρεάτων πρός τούς όρους τοϋ πι
στοποιητικού αύτοϋ , τή σήμανση·

θ) τήν κατάσταση συντηρήσεως , τίς ρυπάνσεις καί
τούς παθογόνους παράγοντες·

γ) τήν παρουσία ύπολειμμάτων τών ουσιών πού άνα
φέρονται στό άρθρο 20 '

δ) εάν ή σφαγή καί ό τεμαχισμός έχουν διενεργηθεί σέ
εγκεκριμένες γιά τό σκοπό αυτόν έγκαταστάσεις·

ε) τίς συνθήκες μεταφοράς .

3 . Θεσπίζονται , σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού άνα
φέρεται στό άρθρο 29, οί άπαραίτητοι τρόποι εφαρμο
γής γιά τήν εξασφάλιση τής ομοιόμορφης έκτελέσεως
τών ελέγχων πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 ,
ιδίως σέ o ,τι άφορα τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ
άρθρου 20 καί ειδικότερα τίς μεθόδους άναλύσεως , τή
συχνότητα καί τούς κανόνες δειγματοληψίας .

4 . Τά Κράτη Μέλη απαγορεύουν τή διάθεση στήν
άγορά τών νωπών κρεάτων, εφ ' όσον διαπιστωθεί κατά
τή διάρκεια τών ελέγχων πού άναφέρονται στήν παρά
γραφο 1 , ότι :
— τά νωπά κρέατα είναι άκατάλληλα γιά τήν άνθρώ
πινη κατανάλωση -

— οί όροι πού προβλέπονται στήν παρούσα όδηγία
καί στά παραρτήματά της δέν πληρούνται·

— ενα άπό τά πιστοποιητικά πού άναφέρονται στό άρ
θρο 22 , πού συνοδεύουν κάθε παρτίδα, δέν άνταπο
κρίνεται πρός τούς όρους πού άναφέρονται στό εν
λόγω άρθρο .

1 . Τά Κράτη Μέλη μεριμνοϋν ώστε τα νωπα κρέατα
νά υποβληθούν, άμέσως μετά τήν άφιξή τους στό έδα
φος τής Κοινότητος , σέ ύγειονομικό ελεγχο, διενερ
γούμενο άπό τήν άρμόδια άρχή , οποιοδήποτε καί εάν
είναι τό τελωνειακό καθεστώς ύπό τό όποιο αύτά έχουν
δηλωθεί .

2 . Ύπό τήν επιφύλαξη τών διατάξεων τής παραγρά
φου 3 , τά Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε ή εισαγωγή νά
άπαγορευθεί όταν ό έλεγχος αύτός άποκαλύψει ότι :
— τά κρέατα αύτά δέν προέρχονται άπό τό έδαφος ή
τμήμα τοϋ έδάφους μιας τρίτης χώρας εγγεγραμμέ
νης στήν κατάσταση ή όποία συνετάγη σύμφωνα μέ
τό άρθρο 3 παράγραφος 1 *

— τά κρέατα αύτά προέρχονται άπό τό έδαφος ή τμή
μα τοΰ έδάφους μιας τρίτης χώρας άπό τήν όποία οί
εισαγωγές έχουν άπαγορευθεί σύμφωνα μέ τά άρ
θρα 14 καί 27·

— τό ύγειονομικό πιστοποιητικό τό όποιο συνοδεύει
τά κρέατα αύτά δέν είναι σύμφωνο μέ τούς όρους
πού έχουν καθορισθεί κατ ' έφαρμογή τοΰ άρ
θρου 22 .

3 . Τά Κράτη Μέλη έπιτρέπουν τή μεταφορά τών νω
πών κρεάτων τά όποια προέρχονται άπό μιά τρίτη χώρα
πρός μία άλλη τρίτη χώρα , ύπό τήν επιφύλαξη ότι :
α ) ό ένδιαφερόμενος θά άποδείξει ότι ή πρώτη τρίτη
χώρα πρός τήν όποία μεταφέρονται τά κρέατα , μετά
άπό διαμετακόμιση διά μέσου τοΰ έδάφους τής Κοι
νότητος , άναλαμβάνει νά μήν άπωθήσει ή έπανεξα
γάγει σέ καμιά περίπτωση πρός τήν τελευταία αύτή
τά κρέατα τών όποιων έπιτρέπει τήν εισαγωγή ή τή
διαμετακόμιση·

β) ή μεταφορά αύτή πρέπει νά έπιτραπει έκ τών προτέ
ρων άπό τίς άρμόδιες άρχές τοΰ Κράτους Μέλους
στό έδαφος τοΰ οποίου διενεργείται ό υγειονομικός
ελεγχος κατά τήν εισαγωγή·

γ) ή μεταφορά αύτή πρέπει νά πραγματοποιηθεί χωρίς
διακοπή τής φορτώσεως στό έδαφος τής Κοινότη
τος ύπό τόν ελεγχο τών άρμοδίων άρχών έντός οχη
μάτων ή περιεκτών πού έχουν σφραγισθεί άπό τίς
άρμόδιες άρχές· οί μόνοι χειρισμοί πού έπιτρέπο
νται κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς αύτής είναι
έκεινοι πού διενεργούνται άντίστοιχα στό σημείο
εισόδου στό έδαφος τής Κοινότητος ή τής έξόδου
άπό αύτής γιά τήν άπ ' εύθείας μεταφορά σέ ενα
πλοίο ή άεροπλάνο ή κάθε άλλο μεταφορικό μέσο ή
άντίστροφα .

t
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κρεάτων, οί δαπάνες έναποθηκεύσεως , καθώς καί πιθα
νές δαπάνες καταστροφής τών κρεάτων αυτών , επιβα
ρύνουν τόν εξαγωγέα, τόν παραλήπτη ή τόν εντολο
δόχο τους , χωρίς κρατική αποζημίωση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5 . Όταν τά νωπά κρέατα δέν δύνανται νά εισαχθούν,
αύτά πρέπει νά ' απωθηθούν όταν λόγοι υγειονομικών
μέτρων ή καταλληλότητος δέν άντιτίθενται .

Έάν ή απώθηση είναι αδύνατη , αύτά πρέπει νά κα
στρέφονται στό έδαφος του Κράτους Μέλους στό
όποιο πραγματοποιούνται οί ελεγχοι .

Κατά παρέκκλιση τής διατάξεως αύτής καί κατόπιν αι
τήσεως τοϋ είσαγωγέως ή τοϋ εντολοδόχου του , τό
Κράτος Μέλος πού διενεργεί τόν ύγειονομικό έλεγχο
καί τόν ελεγχο καταλληλότητος δύναται νά επιτρέψει
τήν εισαγωγή τους , γιά χρήσεις άλλες έκτός άπό τήν
άνθρώπινη κατανάλωση , έφ ' όσον δέν ύπάρχει κανένας
κίνδυνος γιά τούς ανθρώπους ή τά ζώα , καί τά κρέατα
προέρχονται άπό μία χώρα ή όποία έμφαίνεται στήν
κατάσταση πού συνετάγη σύμφωνα μέ τό άρθρο 3
παράγραφος 1 καί άπό τήν όποία οί εισαγωγές δέν
έχουν άπαγορευθεΐ σύμφωνα μέ τό άρθρο 28 . Τά κρέατα
αύτά δέν δύνανται νά έγκαταλείψουν τό έδαφος τοϋ
Κράτους Μέλους αύτοΰ , τό όποΐο πρέπει νά ελέγχει
τόν προορισμό τους .

6 . Σέ όλες τίς περιπτώσεις , μετά άπό τούς έλέγχους
πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , τά πιστοποιητικά
πρέπει νά φέρουν ένδειξη μέ τήν όποία θά καθίσταται
σαφής o προορισμός τών κρεάτων .

Άρθρο 27

1 . Τά Κράτη Μέλη συντάσσουν καί κοινοποιοΰν
στήν Επιτροπή τίς καταστάσεις :
α) τών μεθοριακών σταθμών γιά τήν εισαγωγή τών
ζώων τοϋ βοείου καί χοιρείου εϊδους^

β) τών σταθμών έλέγχου γιά τήν εισαγωγή τών νωπών
κρεάτων .

Οί μεθοριακοί αυτοί σταθμοί καί οί σταθμοί έλέγχου
πρέπει νά έγκριθοϋν σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού
άναφέρεται στό άρθρο 29 .

2 . Γιά νά καταστεί δυνατή ή έγκριση τών μεθορια
κών σταθμών πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1
στοιχείο α), οί ύπάλληλοι αύτών θά πρέπει νά διαθέ
τουν τίς άπαραίτητες εγκαταστάσεις γιά τή διενέργεια
τοϋ έλέγχου πού άναφέρεται στό άρθρο 12 παράγραφος
1 , γιά τήν άπολύμανση , γιά τήν άπομάκρυνση τών υπο
λειμμάτων τών τροφών καί τής στρωμνής , καθώς καί
τής κόπρου, τών ούρων καί κάθε άλλου απορρίμματος .

3 . Γιά νά καταστεί δυνατή ή έγκριση τών σταθμών
έλέγχου πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 στοι
χείο 6), οί ύπάλληλοι αύτών θά πρέπει νά διαθέτουν
τουλάχιστον :
α) χώρους έλέγχου ικανών διαστάσεων γιά νά είναι δυ
νατή ή κανονική πραγματοποίηση τών ελέγχων

β) κατάλληλους χώρους ψύξεως καί καταψύξεως-
γ) κατάλληλο χώρο γιά άπόψυξη -

Αρθρο 25

1 . Τά νωπά κρέατα κάθε παρτίδος , τών οποίων ή διά
θεση στήν κυκλοφορία έντός τής Κοινότητος έχει έπι
τραπει άπό ενα Κράτος Μέλος βάσει τών ελέγχων πού
άναφέρονται στό άρθρο 24 παράγραφος 1 , πρέπει , πρό
τής μεταφοράς τους πρός τή χώρα προορισμού, νά συ
νοδεύονται άπό ένα πιστοποιητικό άνταποκρινόμενο
ώς πρός τήν έμφάνισή του καί τό περιεχόμενο του στό
ύπόδειγμα πού έμφαίνεται στό παράρτημα Δ.

Τό πιστοποιητικό αυτό πρέπει :
δ) εργαστήριο -

α) νά συντάσσεται άπό τόν αρμοδιο κτηνίατρο του
σταθμοϋ έλέγχου ή τοϋ χώρου έναποθηκεύσεως·

6) νά χορηγείται τήν ήμέρα τής φορτώσεως γιά τήν
άποστολή τών νωπών κρεάτων πρός τή χώρα προο
ρισμού -

γ) νά συντάσσεται τουλάχιστον στή γλώσσα τής τε
λευταίας αύτής χώρας -

δ ) νά συνοδεύει τήν παρτίδα τών νωπών κρεάτων μέ τό
πρωτότυπο άντίτυπό του .

Άρθρο 26

"Ολες οί δαπάνες πού διενεργούνται κατ ' έφαρμογή τών
άθρων 24 καί 25 , ιδίως οί δαπάνες έλέγχου τών νωπών

4 . H ευθύνη τών ελέγχων αναλαμβάνεται από εναν
έπίσημο κτηνίατρο . Αύτός δύναται νά βοηθηθεί κατά
τήν έκτέλεση τών βαρέων έργασιών άπό βοηθούς ει
δικά καταρτισμένους πρός τό σκοπό αυτόν .

Οί τρόποι αύτής τής βοηθείας καθορίζονται σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29 .

5 . Πραγματογνώμονες κτηνίατροι έξακριβώνουν άν
οί εγκαταστάσεις τών μεθοριακών σταθμών καί σταθ
μών έλέγχου πού είναι εγκεκριμένοι άνταποκρίνονται
στούς όρους τοϋ άρθρου αύτοΰ καί άν οί ελεγχοι αυτοί
πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τήν οδηγία αύτή .

Οί πραγματογνώμονες αυτοί πρέπει νά έχουν τήν εθνι
κότητα ένός Κράτους Μέλους , διάφορο όμως έκείνης
τού Κράτους Μέλους στό όποιο εύρίσκεται ό πρός
ελεγχο σταθμός .
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Οι όροι εφαρμογής τής παραγράφου αύτής , ιδίως ό
ορισμός των πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων καί οί
τρόποι εξακριβώσεως καθορίζονται σύμφωνα με τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 29 .

6 . Όλες οί δαπάνες πού δημιουργούνται άπό τήν
εφαρμογή τής παραγράφου 5 πρώτο εδάφιο , επιβαρύ
νουν τήν Κοινότητα.

"Αρθρο 29

1 . Στίς περιπτώσεις κατά τίς όποιες γίνεται προσφυγή
στή διαδικασία τήν οριζόμενη στό παρόν άρθρο, ή
Μόνιμη Κτηνιατρική 'Επιτροπή , ή όποία συνεστήθη
μέ τήν απόφαση του Συμβουλίου τής 15ης 'Οκτωβρίου
1968 , άποκαλουμένη κατωτέρω ή «επιτροπή», συγκα
λείται άμέσως άπό τόν πρόεδρο της , ε'ΐτε κατόπιν δικής
του πρωτοβουλίας , εϊτε κατόπιν αιτήσεως ενός Κρά
τους Μέλους .

2 . Στήν επιτροπή οί ψήφοι τών Κρατών Μελών επη
ρεάζονται άπό τήν άναλογία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 148 παράγραφος 2 τής συνθήκης . Ό πρόεδρος δέν
συμμετέχει στήν ψηφοφορία .

3 . Ό άντιπρόσωπος τής 'Επιτροπής ύποβάλλει σχέ
διο μέ τά πρός λήψη μέτρα . Ή επιτροπή εκφέρει τή
γνώμη της επί τών μέτρων αύτών εντός προθεσμίας δύο
ήμερών . Αυτή άποφαίνεται μέ πλειοψηφία δώδεκα
ψήφων .

4 . Ή 'Επιτροπή θεσπίζει τά μέτρα καί θέτει αυτά άμέ
σως σ' εφαρμογή όταν αύτά είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη
τής επιτροπής . "Αν αύτά δέν είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής επιτροπής ή έλλείψει γνώμης , ή ' Επιτροπή
ύποβάλλει άμέσως στό Συμβούλιο πρόταση σχετική μέ
τά πρός λήψη μέτρα .

Τό Συμβούλιο θεσπίζει τά μέτρα μέ ειδική πλειοψηφία .

"Αν, κατά τήν εκπνοή μιας προθεσμίας τριών μηνών,
ύπολογιζομένης άπό τήν ήμερομηνία κατά τήν οποία
αύτό συνεκλήθη , τό Συμβούλιο δέν εχει θεσπίσει μέ
τρα , ή Επιτροπή θεσπίζει τά προταθέντα μέτρα καί θέτει
αύτά άμέσως σέ εφαρμογή , εκτός τής περιπτώσεως
κατά τήν όποία τό Συμβούλιο άπεφάνθη μέ άπλή
πλειοψηφία κατά τών μέτρων αύτών .

"Αρθρο 28

1 . ' Υπό τήν επιφύλαξη τών διατάξεων του άρθρου 6 ,
άν μία μεταδοτική άσθένεια τών ζώων , δυναμένη νά
θέσει σέ κίνδυνο τήν ύγιεινή κατάσταση τοϋ ζωικού
κεφαλαίου ενός άπό τά Κράτη Μέλη , εμφανίζεται ή
έξαπλοϋται εντός μιας τρίτης χώρας ή αν τά ύγειονο
μικά μέτρα τό δικαιολογήσουν , τό άναφερόμενο Κρά
τος Μέλος άπαγορεύει τήν εισαγωγή ζώων τών ειδών
πού άναφέρονται στήν οδηγία αύτή καί τά όποια
προέρχονται εϊτε άπ' εύθείας ή εμμέσως , μέ ενδιάμεσο
ενα άλλο Κράτος Μέλος , εϊτε εξ ολοκλήρου άπό τήν
τρίτη χώρα εϊτε άπό ενα τμήμα τοϋ εδάφους αύτής .

2 . ' Υπό τήν επιφύλαξη τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 ,
άν σέ μία τρίτη χώρα πού εμφαίνεται στήν κατάσταση
ή όποία συντάσσεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 παράγρα
φος 1 εμφανισθεί ή εξαπλωθεί μία μεταδοτική άσθένεια
τών ζώων, δυναμένη νά μεταδοθεί μέ τά νωπά κρέατα
καί νά θέσει σέ κίνδυνο τή δημόσια ύγεία ή τήν ύγιεινή
κατάσταση τοϋ ζωικού κεφαλαίου ενός άπό τά Κράτη
Μέλη; ή άν τά ύγειονομικά μέτρα δικαιολογήσουν
αύτό , τό άναφερόμενο Κράτος Μέλος άπαγορεύει τήν
εισαγωγή τών κρεάτων αύτών πού προέρχονται εϊτε άπ '
εύθείας ή εμμέσως, μέ ενδιάμεσο ενα άλλο Κράτος Μέ
λος , εϊτε εξ ολοκλήρου άπό τήν τρίτη χώρα , εϊτε άπό
ενα τμήμα τοϋ εδάφους αύτής .

3 . Τά λαμβανόμενα άπό τά Κράτη Μέλη μέτρα βάσει
τών παραγράφων 1 καί 2 , καθώς καί ή κατάργησή τους
πρέπει νά κοινοποιούνται άμέσως στά άλλα Κράτη
Μέλη καί στήν 'Επιτροπή , μέ ύπόδειξη τών αιτιών .

Ή Μόνιμη Κτηνιατρική 'Επιτροπή συνεδριάζει τό
συντομότερο δυνατό μετά τήν κοινοποίηση αύτή καί
άποφασίζει , σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού άναφέρεται
στό άρθρο 30 , άν τά μέτρα αύτά πρέπει νά τροποποιη
θούν , ιδίως προκειμένου νά συντονισθούν μέ τά θε
σπισθέντα άπό τά άλλα Κράτη Μέλη} ή άν αύτά πρέπει
νά καταργηθούν .

"Αν ή κατάσταση πού άναφέρεται στίς παραγράφους 1
καί 2 παρουσιασθεί καί άν θεωρηθεί άναγκαΐο καί άλλα
Κράτη Μέλη νά εφαρμόσουν επίσης τά μέτρα πού
λήφθηκαν σέ εκτέλεση τών παραγράφων αύτών , ενδε
χομένως τροποποιημένα σύμφωνα μέ τό προηγούμενο
εδάφιο , οί κατάλληλες διατάξεις θεσπίζονται σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού ορίζεται στό άρθρο 30.

4 . Ή επανάληψη τών εισαγωγών πού προέρχονται
άπό τήν άναφερόμενη τρίτη χώρα έγκρίνεται σύμφωνα
μέ τήν ϊδια διαδικασία .

"Αρθρο 30

1 . Στήν περίπτωση κατά τήν οποία γίνεται προσφυγή
στή διαδικασία τήν όριζομένη στό παρόν άρθρο , ή
Μόνιμη Κτηνιατρική ' Επιτροπή , ή όποία συνεστήθη
μέ τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου τής 15ης 'Οκτωβρίου
1968 , πού άποκαλειται κατωτέρω ή «επιτροπή», συγκα
λείται άμέσως άπό τόν πρόεδρο της , εϊτε κατόπιν δικής
του πρωτοβουλίας εϊτε κατόπιν αιτήσεως ένός Κράτους
Μέλους .

2 . Στήν επιτροπή οί ψήφοι τών Κρατών Μελών επη
ρεάζονται άπό τήν άναλογία πού προβλέπεται στό
άρθρο 148 παράγραφος 2 τής συνθήκης . Ό πρόεδρος
δέν συμμετέχει στήν ψηφοφορία .

3 . Ό άντιπρόσωπος τής Επιτροπής ύποβάλλει σχέ
διο μέ τά πρός λήψη μέτρα . Ή επιτροπή έκφέρει τή
γνώμη της επί τών μέτρων αύτών εντός προθεσμίας δύο
ήμερών . Αύτή άποφαίνεται μέ πλειοψηφία δώδεκα
ψήφων .
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4 . Ή Επιτροπή θεσπίζει τά μέτρα καί τά θέτει αμέ
σως σ' εφαρμογή όταν αύτά είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη
της επιτροπής . "Αν όμως δέν είναι σύμφωνα μέ τή
γνώμη της έπιτροπής ή ελλείψει γνώμης , ή Επιτροπή
υποβάλλει αμέσως στό Συμβούλιο πρόταση σχετική μέ
τά πρός λήψη μέτρα . Τό Συμβούλιο θεσπίζει τά μέτρα
μέ ειδική πλειοψηφία .

"Αν , κατά τήν εκπνοή μιας προθεσμίας δεκαπέντε ήμε
ρων, ύπολογιζομένης άπό τήν ήμερομηνία κατά τήν
οποία τοϋτο συνεκλήθη , τό Συμβούλιο δέν εχει θεσπί
σει μέτρα, ή ' Επιτροπή θεσπίζει τά προταθέντα μέτρα
καί θέτει αύτά άμέσως σ' εφαρμογή , εκτός τής περι
πτώσεως κατά τήν όποία τό Συμβούλιο άπεφάνθη μέ
άπλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αύτών .

5Άρθρο 31

Οί διατάξεις των άρθρων 29 καί 30 εφαρμόζονται γιά
μία περίοδο δεκαοκτώ μηνών, ύπολογιζομένη άπό τήν
ήμερομηνία κατά τήν όποία ή επιτροπή συνεκλήθη
γιά πρώτη φορά , εϊτε κατ ' εφαρμογή του άρθρου 29
παράγραφος 1 ή του άρθρου 30 παράγραφος 1 , εϊτε βά
σει κάθε άλλης αναλόγου νομοθεσίας .

"Αρθρο 33

1 . Έως τήν 31η Δεκεμβρίου 1977 , τά νέα Κράτη Μέλη
εξουσιοδοτούνται νά διατηρήσουν, σύμφωνα μέ τίς γε
νικές διατάξεις τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής ΕΟΚ,
τίς εθνικές τους διατάξεις , πού εφαρμόζονται στίς
εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών :
α) ζώων έκτροφής , αποδόσεων καί σφαγής του βοείου
καί χοιρείου είδους -

β) νωπών κρεάτων προερχομένων άπό κατοικίδια ζώα
πού άνήκουν στά άκόλουθα εϊδη : βοοειδή , χοίρους ,
προβατοειδή καί αιγοειδή καθώς καί κατοικίδια μό
νοπλα .

Στά πλαίσια των νομοθεσιών αύτών, θά αναζητηθούν
τρόποι προκειμένου νά προετοιμασθεί ή επέκταση
του εφαρμοζομένου στίς εισαγωγές αύτές καθεστώτος ,
στό σύνολο τής Κοινότητος· πρός τόν σκοπό αυτόν , οί
νομοθεσίες αύτές θά εξετασθούν στή Μόνιμη Κτηνια
τρική 'Επιτροπή .

2 . Τό αργότερο τήν 1η ' Ιουλίου 1976 , ή 'Επιτροπή θά
υποβάλει στό Συμβούλιο εκθεση καί , έφ ' όσον παρί
σταται ανάγκη , κατάλληλες προτάσεις μέ τίς όποιες
λαμβάνονται ύπόψη οί λύσεις πού έχουν δοθεί στά
προβλήματα τά όποια έχουν προκληθεί μέ τήν έπέ
κταση , στό σύνολο τής Κοινότητος , του καθεστώτος
πού εφαρμόζεται στίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές τών
προϊόντων αύτών .

"Αρθρο 34

Ή οδηγία αυτή δέν θίγει τά δικαιώματα καί τίς ύπο
χρεώσεις οί όποιες άπορρέουν άπό τίς υγειονομικές
συμβάσεις πού συνάπτονται μεταξύ ένός ή περισσοτέ
ρων Κρατών Μελών καί ένός ή περισσοτέρων τρίτων
κρατών πρίν άπό τήν ήμερομηνία εγκρίσεως τής οδη
γίας αύτής .

'Εφ' όσον οί συμβάσεις αύτές δέν είναι σύμφωνες μέ
τήν οδηγία αύτή , τό ή τά Κράτη Μέλη αύτά χρησιμο
ποιούν όλα τά κατάλληλα μέσα γιά νά εξαλείψουν τίς
διαπιστωθείσες άσυμφωνίες .

"Αρθρο 32

1 . Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς άπαραίτητες
νομοθετικές , κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις ,
γιά νά συμμορφωθούν πρός τίς διατάξεις τής οδηγίας
αύτής καί τών παραρτημάτων της :
α) τήν 1η 'Οκτωβρίου 1973 σ' o ,τι άφορα τίς διατάξεις
του άρθρου 23 παράγραφος 1 καί παράγραφος 3
στοιχεία α), β) καί γ)·

β) τήν 1η ' Ιανουαρίου 1976 σ' o ,τι άφορα όλες τίς άλ
λες διατάξεις , εξαιρέσει εκείνων πού προβλέπουν
μία κοινοτική διαδικασία .

2 . Αύτά συμμορφώνονται πρός τίς διατάξεις οί όποιες
προβλέπουν μία κοινοτική διαδικασία ή όποία προ
βλέπεται άπό τήν οδηγία γιά τήν 1η ' Ιανουαρίου 1977 .

Πάντως, ενα ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών
πρέπει νά παρεμβληθεί μεταξύ τής εγκρίσεως τών θε
σπισθέντων μέτρων βάσει τών διατάξεων αύτών καί τής
προαναφερθείσης ήμερομηνίας .

3 . Κατά τήν ήμερομηνία τήν καθορισθείσα στήν
παράγραφο 2 , τά άρθρα 4 καί 11 τής οδηγίας τοΰ Συμ
βουλίου τής 26ης ' Ιουνίου 1964 περί τών προβλημάτων
τών ύγειονομικών μέτρων στόν τομέα τών ενδοκοινοτι
κών συναλλαγών τών ζώων του βοείου καί χοιρείου
είδους , καί τό άρθρο 9 τής οδηγίας τοΰ Συμβουλίου τής
26ης ' Ιουνίου 1964 περί τών ύγειονομικών προβλημά
των στόν τομέα τών ενδοκοινοτικών συναλλαγών τών
νωπών κρεάτων, καταργούνται .

Αρθρο 35

H οδηγία αύτή άπευθύνεται πρός τά Κράτη Μέλη .

Έγινε στίς Βρυξέλλες , στίς 12 Δεκεμβρίου 1972 .

Για το Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
P. LARDINOIS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΒΟΕΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Θεωρείται σάν επίσημα άπαλλαγμένος άπό φυματίωση ενας
βόειος πληθυσμός στόν όποιο :
α) δλα τά βοοειδή είναι απαλλαγμένα άπό κλινικές εκδηλώ
σεις φυματιώσεως·

β) δλα τά βοοειδή πάνω άπό εξι έθδομάδες έχουν άντιδράσει
άρνητικά σέ τουλάχιστον δύο έπίσημους ενδοδερμικούς
φυματινισμούς, του πρώτου διενεργηθέντος εξι μήνες μετά
τό τέλος των έργασιών εξυγιάνσεως του πληθυσμοΟ, του
δευτέρου εξι μήνες μετά τόν πρώτο καί τών έπομένων σέ
διάστημα ένός έτους . "Οταν σέ μία τρίτη χώρα, στήν όποία
τό σύνολο τών βοείων πληθυσμών υπόκειται σέ επίσημες
ενέργειες καταπολεμήσεως της φυματιώσεως , τό ποσοστό
τών μολυσμένων άπό φυματίωση βοείων πληθυσμών δέν
είναι άνώτερο τού 1% κατά τή διάρκεια δύο περιόδων
έλεγχου πού άλληλοδιαδέχονται σέ διάστημα ένός έτους·
τό διάστημα αυτό δύναται νά φθάσει τά δύο ετη . "Αν τό
ποσοστό τών μολυσμένων βοείων πληθυσμών δέν είναι
άνώτερο τοΰ 0,2% κατά τή διάρκεια δύο περιόδων ελέγχου
πού άλληλοδιαδέχονται σέ διάστημα 2 έτών, τό διάστημα
αυτό δύνατβι νά φθάσει τά τρία ετη·

γ) κανένα βοοειδές δέν εισήχθη χωρίς μιά βεβαίωση ένός
επισήμου κτηνιάτρου , ή όποία νά πιστοποιεί ότι τό ζώο
αυτό προέρχεται άπό βόειο πληθυσμό επίσημα άπαλλαγ
μένο άπό φυματίωση καί , εάν αυτό είναι ηλικίας ανω τών
εξι εβδομάδων , ότι εδωσε στόν επίσημο ενδοδερμικό φυ
ματινισμό μία άρνητική άντί δράση·

ι) εν τούτοις, ό ενδοδερμικός φυματινισμός δέν είναι
άπαραίτητος σέ μία τρίτη χώρα στήν όποία τό ποσοστό
τών εκμεταλλεύσεων , πού περιέχουν βοοειδή καί είναι
μολυσμένα άπό φυματίωση, είναι κατώτερο τοΰ 0,2% καί
έάν άπό μία βεβαίωση ένός επισήμου κτηνιάτρου προ
κύπτει ότι τό ζώο :

1 , είναι δεόντως ελεγμένο,
2 , προέρχεται άπό βόειο πληθυσμό επίσημα άπαλλαγ
μένο άπό φυματίωση της τρίτης αυτής χώρας,

3 , δέν ήλθε σέ επαφή , έπ ' εύκαιρίςι της μεταφοράς , μετά
βοοειδών μή προερχομένων άπό έπίσημα άπαλλαγ
μένων φυματιώσεως βοείων πληθυσμών

ιι) ή βεβαίωση ή προβλεπόμενη στό στοιχείο ι) δύναται
νά μήν άπαιτηθεΐ σέ μία τρίτη χώρα στήν όποία άπό
τεσσάρων έτών τουλάχιστον :

— τό 99,80% τών βοείων πληθυσμών άναγνωρίζεται
σάν έπίσημα άπαλλαγμένο φυματιώσεως ,

— οί πληθυσμοί πού δέν είναι έπίσημα απαλλαγμένοι
ευρίσκονται υπό επίσημο ελεγχο, ή μεταφορά τών
βοοειδών εκτός τών πληθυσμών αυτών άπαγορεύε
ται , εκτός έάν αυτά οδηγούνται ύπό έπίσημο ελεγχο
πρός σφαγή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΕΙΟΙ ΚΑΙ ΧΟΙΡΕΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩ
ΣΕΩΣ

A. Βόειος πληθυσμός

1 . Θεωρείται σάν έπίσημα άπαλλαγμένος βρουκελλώσεως
ενας βόειος πληθυσμός εντός τοϋ όποιου :

α) δέν ευρίσκονται ζώα τοΰ βοείου είδους πού έχουν
έμβολιασθεΐ κατά τής βρουκελλώσεως παρά μόνο
έάν πρόκειται γιά θήλεα τά όποια έχουν εμβολια
σθεί τουλάχιστον άπό τριών έτών

β) όλα τά βοοειδή είναι άπαλλαγμένα κλινικών έκδη
λώσεων βρουκελλώσεως άπό 6 μηνών τουλάχιστον

γ) όλα τά βοοειδή ήλικίας πλέον τών δώδεκα μηνών :

ι) έχουν παρουσιάσει , έπ ' εύκαιρίςι δύο όρρο-συ
γκολλητιναντιδράσεων πού διενεργήθησαν έπί
σημα σέ διάστημα τριών μηνών κατ ' έλάχιστο
καί δώδεκα μηνών κατ' άνώτατο όριο , βρου
κελλικό τίτλο κατώτερο τών 30 ΔΜ συγκολλη
τινογόνων κατά χιλιοστόλιτρο - ή πρώτη όρρο
συγκολλητιναντίδραση δύναται νά άντικακατα
σταθεΐ άπό τρεις δοκιμές τοΰ δακτυλίου (Ring
test), πού πραγματοποιούνται σέ διάστημα 3 μη

νών , υπό τόν όρο , πάντως, ότι ή δεύτερη όρρο
συγκολλητιναντίδραση θά διενεργεθεϊ εξι έβδο
μάδες τουλάχιστον μετά τήν τρίτη δοκιμή τοΰ
δακτυλίου·

ιι) έλέγχονται ετησίως γιά νά διαπιστωθεί ή μή
ύπαρξη τής βρουκελλώσεως διά τριών δοκιμών
τοΰ δακτυλίου , πού διενεργούνται σέ διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών , ή δύο δοκιμών τοΰ
δακτυλίου σέ διάστημα τουλάχιστον τριών μη
νών καί μιας όρρο-συγκολλητιναντιδράσεως
πού διενεργείται εξι έβδομάδες τουλάχιστον
μετά τή δεύτερη δοκιμή τοΰ δακτυλίο\>. "Οταν οί
δοκιμές τοΰ δακτυλίου δέν είναι εφικτές , διενερ
γοΰνται έτησίως δύο όρρο-συγκολλητιναντι
δράσεις σέ διάστημα τριών μηνών κατ' έλάχι
στο καί εξι μηνών κατ' άνώτατο όριο . Όταν σέ
μία τρίτη χώρα , στήν όποία τό σύνολο τών
βοείων πληθυσμών υπόκειται σέ έπίσημες ενέρ
γειες καταπολεμήσεως τής θρουκελλώσεως , τό
ποσοστό τών μολυσμένων βοείων πληθυσμών
δέν είναι άνώτερο τοΰ 1% , είναι άρκετό νά διε
νεργούνται έτησίως δύο δοκιμαί τοΰ δακτυλίου
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— εναν τίτλο κατώτερο των 30 μονάδων ΕΟΚ, έφ'
όσον πρόκειται γιά θήλεα πού έχουν εμβολια
σθεί άπό χρονικό διάστημα μικρότερο των δώ
δεκα μηνών,

— εναν τίτλο κατώτερο των 20 μονάδων ΕΟΚ, σ'
όλες τίς άλλες περιπτώσεις·

δ) κανένα ζώο του βοείου είδους δέν είσήχθη άνευ βε
βαιώσεως ένός επισήμου κτηνιάτρου πού νά πιστο
ποιεί ότι ευρίσκεται κάτω άπό τίς συνθήκες πού
αναφέρονται στό σημείο 1 στοιχείο δ) ή ότι
προέρχονται άπό ενα βόειο πληθυσμό πού άνεγνω
ρίσθη σάν απαλλαγμένος βρουκελλώσεως καί στήν
περίπτωση αυτή , αν είναι ηλικίας άνω τών δώδεκα
μηνών , ότι εχει παρουσιάσει , τίς τριάντα ήμέρες
πρό τής εισαγωγής στόν πληθυσμό , εναν τίτλο κα
τώτερο τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων κατά χι
λιοστόλιτρο καί μία αρνητική αντίδραση προση
λώσεως του συμπληρώματος, τών δοκιμών διενερ
γουμένων επίσημα .

Πάντως , άν πρόκειται γιά βοοειδές έμβολιασθέν,
ήλικίας μικρότερης τών τριάντα μηνών , δύναται νά
παρουσιάσει ενα βρουκελλικό τίτλο ϊσο ή άνώτερο
τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων κατά χιλιοστόλι
τρο αλλά κατώτερο τών 80 ΔΜ συγκολλητινογόνων
κατά χιλιοστόλιτρο , έφ' όσον παρουσιάζει , κατά
τήν άντίδραση τής προσηλώσεως τοϋ συμπληρώμα
τος :

— εναν τίτλο κατώτερο τών 30 μονάδων ΕΟΚ, αν
πρόκειται γιά θήλυ έμβολιασθέν άπό χρονικό
διάστημα μικρότερο τών δώδεκα μηνών ,

— εναν τίτλο κατώτερο τών 20 μονάδων ΕΟΚ μετά
τόν δωδέκατο μήνα πού άκολουθεϊ τόν εμβολια
σμό .

σέ διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, οί
όποιες πρέπει νά αντικατασταθούν , όταν δέν εί
ναι πραγματοποιήσιμες , άπό μία όρρο-συγκολ
λητιναντίδραση·

δ) κανένα βοοειδές δέν είσήχθη χωρίς μιά θεθαίαση
επίσημου κτηνιάτρου ή όποία νά πιστοποιεί ότι τό
ζώο αυτό προέρχεται άπό βόειο πληθυσμό έπίσημα
άπαλλαγμένο θρουκελλώσεως καί , εάν τοΰτο είναι
ήλικίας άνω τών δώδεκα μηνών , ότι εχει παρουσιά
σει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο τών 30 ΔΜ συ
γκολλητινογόνων κατά χιλιοστόλιτρο , κατά τήν
όρρο-συγκολλητιναντίδραση πού πραγματοποιείται
επίσημα *

ι) εν τούτοις , ή όρρο-συγκολλητιναντίδραση δέν
είναι άπαραίτητη σέ μία τρίτη χώρα , στήν όποία
τό ποσοστό τών μολυσμένων άπό βρουκέλλωση
βοείων πληθυσμών δέν είναι , άπό δύο ετών του
λάχιστον , άνώτερο τοϋ 0,2% καί έάν άπό μία βε
βαίωση ένός επισήμου κτηνιάτρου προκύπτει
ότι τό ζώο :

1 , είναι δεόντως έλεγμένο·

2 , προέρχεται άπό ενα βόειο πληθυσμό τής τρί
της αυτής χώρας , πού είναι έπίσημα άπαλ
λαγμένος βρουκελλώσεως·

3 , δέν ήλθε σέ έπαφή , επ' εύκαιρίςι τής μεταφο
ράς , μέ βοοειδή μή προερχόμενα έκ βοείων
πληθυσμών έπίσημα άπαλλαγμένων βρου
κελλώσεως·

ιι) ή βεβαίωση ή προβλεπόμενη στό στοιχείο ι) δύ
ναται νά μήν άπαιτηθεΐ σέ μία τρίτη χώρα στήν
όποία άπό τεσσάρων ετών κατ' ελάχιστον :

— τό 99,80% τουλάχιστον τών βοείων πληθυ
σμών άναγνωρίζεται έπίσημα σάν άπαλλα
γμένο θρουκελλώσεως,

— οί πληθυσμοί πού δέν είναι έπίσημα απαλ
λαγμένοι εύρίσκονται κάτω άπό έπίσημο
ελεγχο , ή μεταφορά τών βοοειδών εκτός τών
πληθυσμών αύτών άπαγορεύεται , εκτός έάν
αύτά οδηγούνται υπό έπίσημο έλεγχο πρός
σφαγή .

2 . "Ενας βόειος πληθυσμός θεωρείται σάν άπαλλαγμένος
βρουκελλώσεως αν :

B. Χοίροι καί χοίρειος πληθυσμός

1 . Θεωρείται σάν άπαλλαγμένος βρουκελλώσεως ενας
χοίρος ό όποιος :

α) δέν παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις τής άσθε
νείας -

θ) αν ζυγίζει άνω τών 25 χιλιογράμμων , παρουσιάζει
κατά τίς όρρολογικές δοκιμές πού διενεργούνται
έπίσημα καί πραγματοποιούνται συγχρόνως :

ι) ενα βρουκελλικό τίτλο κατώτερο τών 30 ΔΜ
συγκολλητινογόνων κατά χιλιοστόλιτρο κατά
τήν όρρο-συγκολλητιναντίδραση

ιι ) ενα άρνητικό άποτέλεσμα κατά τήν άντίδραση
προσηλώσεως τοϋ συμπληρώματος .

2 . Θεωρείται σάν άπαλλαγμένος βρουκελλώσεως ενας
χοίρειος πληθυσμός στόν όποιο :

α) όλοι οί χοίροι είναι απαλλαγμένοι κλινικών έκδη
λώσεων τής άσθενείας άπό ένός έτους τουλάχιστον -

β) τά βοοειδή , τά όποια εύρίσκονται συγχρόνως στήν
εκμετάλλευση , άνήκουν σ' εναν πληθυσμό έπίσημα
άπαλλαγμένο ή σ' εναν πληθυσμό άπαλλαγμένο
βρουκελλώσεως .

α) δέν περιέχει άρρενα βοοειδή τά όποια έχουν εμβο
λιασθεί κατά τής βρουκελλώσεως·

θ) όλα τά θήλεα τοϋ βοείου είδους , ή ενα μέρος άπό
αύτά, έχουν εμβολιασθεί , στήν ήλικία τών εξι μη
νών κατ' άνώτατο όριο , διά τοϋ ζώντος εμβολίου
Buck 19 ή άλλων έμβολίων έγκεκριμένων σύμφωνα
μέ τή διαδικασία τοϋ άρθρου 29 "

γ) όλα τά βοοειδή άνταποκρίνονται πρός τούς όρους
πού αναφέρονται στό σημείο 1 στοιχεία β) καί γ),
δεδομένου δτι τά βοοειδή ήλικίας κάτω τών τριάντα
μηνών δύνανται νά παρουσιάζουν βρουκελλικό τί
τλο ϊσο ή άνώτερο τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων
κατά χιλιοστόλιτρο , άλλά κατώτερο τών 80 ΔΜ
συγκολλητινογόνων κατά χιλιοστόλιτρο έφ' όσον
παρουσιάζουν κατά τήν άντίδραση της προσηλώ
σεως τοϋ συμπληρώματος :
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

1 . Τα σφαγεία πρέπει νά περιλαμβάνουν τουλάχιστον :

α) χώρους σταυλισμοΰ ή , άν οί κλιματολογικές συνθή
κες τό επιτρέπουν, περίβολο άναμονής ικανών δια
στάσεων γιά τήν παραμονή τών ζώων οί τελευταίοι
αυτοί χώροι πρέπει τουλάχιστο νά κατασκευάζονται
σέ στερεό καί αδιάβροχο έδαφος καί νά είναι έξο
πλισμένοι γιά τήν άπολύμανση , τό πότισμα καί τή
διατροφή τών ζώων καί νά έχουν κατάλληλο αποχε
τευτικό δίκτυο γιά τή ροή τών υγρών πρός φρεάτια
μέ σιφώνια καί σχάρες -

6) χώρους σφαγής τέτοιων διαστάσεων , ώστε ή έργα
σία νά δύναται νά εκτελεσθεί κατά τρόπο ικανοποιη
τικό· όταν σ' ένα χώρο σφαγής, προβαίνουν συγχρό
νως στή σφαγή χοίρων καί στή σφαγή ζώων άλλων
είδών , πρέπει νά προβλέπεται ειδικός χώρος γιά τή
σφαγή τών χοίρων- πάντως , ό ειδικός αυτός χώρος
δέν είναι άπαραίτητος άν ή σφαγή τών χοίρων καί ή
σφαγή τών χοίρων καί ή σφαγή τών άλλων ζώων
διενεργείται σέ διαφορετικούς χρόνους, άλλά στήν
περίπτωση αύτή , οί εργασίες ζεματίσματος , άποτρι
χώσεως , άποξέσεως καί καύσεως τών τριχών πρέπει
νά πραγματοποιούνται εντός ειδικών χώρων σαφώς
χωρισμένων εκ τής άλύσου σφαγής εϊτε δι ' ένός
έλευθέρου χώρου τουλάχιστον 5 μέτρων εϊτε δι ' ένός
χωρίσματος ύψους τουλάχιστο 3 μέτρων - -

γ) χώρους γιά τήν εκκένωση καί τόν καθαρισμό τών
στομάχων καί τών εντέρων

δ) χώρους γιά τήν επεξεργασία τών έντέρων καί τών
στομάχων , έφ' δσον οί εργασίες αύτές πραγματο
ποιούνται έντός τοΰ σφαγείου -

ε) χώρους, άφ' ένός μέν,γιά τήν έναποθήκευση τών λι
πών καί,άφ' έτέρου>γιά τήν έναποθήκευση τών δερ
μάτων , τών κεράτων , τών όνύχων καί τών τριχών τών
χοίρων , στήν περίπτωση κατά τήν όποία αύτά δέν
άπομακρύνονται άπό τό σφαγείο τήν ϊδια ήμέρα τής
σφαγής·

στ) χώρους πού κλειδώνονται ή , άν οί κλιματολογικές
συνθήκες επιτρέψουν αύτό , περίβολο προοριζόμενο
γιά τήν παραμονή τών ασθενών ή ύποπτων ζώων
χώρους πού κλειδώνονται , οί όποιοι προορίζονται
γιά τή σφαγή τών ζώων αύτών , γιά τήν έναποθή
κευση τών δεσμευθέντων κρεάτων καί τήν έναποθή
κευση τών κατασχεθέντων .

Οί χώροι ή ό περίβολος πού προορίζονται γιά τήν
παραμονή τών ασθενών ή ύποπτων ζώων, καθώς καί
οί χώροι πού προορίζονται γιά τή σφογή τών ζώων
αύτών, δέν ευρίσκονται ύποχρεωτικά εντός τών έ
γκαταστάσεων στίς όποιες ή νομοθεσία τής τρίτης
χώρας απαγορεύει τή σφαγή τών ζώων αύτών

ζ) ψυκτικούς χώρους άρκετά εύρύχωρους -

η ) χώρο καλά διευθετημένο , πού νά κλειδώνει , στήν
άποκλειστική διάθεση τής κτηνιατρικής υπηρεσίας·
χώρο εφοδιασμένο μέ κατάλληλη συσκευή , ώστε νά
καθίσταται δυνατή ή τριχινοσκόπηση , έφ' όσον μιά
τέτοια έξέταση είναι υποχρεωτική -

θ) βεστιάρια, νιπτήρες καί ντούς καθώς καί αποχωρη
τήρια μέ καταιωνισμό ύδατος , τών τελευταίων μή
δυναμένων νά επικοινωνούν άπ ' εύθείας μέ τούς χώ
ρους εργασίας· οί νιπτήρες πρέπει νά είναι έφοδια
σμένοι μέ θερμό καί ψυχρό τρεχούμενο ύδωρ , μέ συ
σκευές γιά τόν καθορισμό καί τήν άπολύμανση τών
χεριών , καθώς καί μέ χειρόμακτρα μιας χρήσεως· οί
νιπτήρες πρέπει νά είναι τοποθετημένοι πλησίον
τών άποχωρητηρίων

ι) διαρρυθμίσεις τέτοιες ώστε νά καθίσταται δυνατή ή
πραγματοποίηση , κάθε στιγμή καί κατά τρόπο άπο
τελεσματικό , τών περιγραφομένων στήν όδηγία
αύτή εργασιών κτηνιατρικής επιθεωρήσεως*

κ) διαρρυθμίσεις τέτοιες , ώστε νά καθίσταται δυνατός ό
έλεγχος κάθε εισόδου καί εξόδου άπό τό σφαγείο -

λ) έπαρκή διαχωρισμό μεταξύ τοΰ ρυπαροΰ καί τοΰ κα
θαροΰ τμήματος , ώστε νά προστατευθεί τό τελευταίο
αύτό άπό κάθε μόλυνση καί ιδίως άπό τίς οσμές καί
τή σκόνη -

μ) στούς χώρους πού άναφέρονται στά στοιχεία θ), γ),
δ ), ε), στ), ζ) καί θ):

— δάπεδο άπό αδιάβροχα καί ασηπτα ύλικά , δυνά
μενο νά καθαρισθεί καί άπολυμανθεϊ εύκολα ,
διευθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά επιτρέ
πει τήν εύκολη ροή τοΰ ύδατος - ή μεταφορά τοΰ
ύδατος αύτοΰ πρός φρεάτια πού έχουν σιφώνια
καί σχάρες πρέπει νά διενεργείται μέ καλυμμένο
άγωγό-

— τοίχους λείους μέ επένδυση ή βαφή , ύψους του
λάχιστον 3 μέτρων ή μέχρι τής οροφής , δυναμέ
νης νά πλυθεί καί άνοικτοΰ χρώματος καί τών
όποιων οί μεταξύ τους γωνίες καί οί γωνίες μέ τό
έδαφος είναι στρογγυλευμένες *

v) έπαρκή αερισμό καί καλή έξοδο τών αναθυμιάσεων
άπό τούς χώρους όπου γίνεται ή επεξεργασία τών
κρεάτων

ξ) έντός τών αύτών χώρων , έπαρκή φωτισμό , φυσικό ή
τεχνητό , μή άλλοιώνοντα τά χρώματα -

o) έγκατάσταση έπιτρέπουσα τόν έφοδιασμό , ύπό
πίεση καί σέ έπαρκή ποσότητα , άποκλειστικά ποσί
μου ύδατος * πάντως , κατ ' εξαίρεση , έπιτρέπεται ή
χρήση μή ποσίμου ύδατος γιά τήν παραγωγή άτμοΰ
μέ τήν έπιφύλαξη ότι οί άγωγοί πού είναι εγκατε
στημένοι γιά τό σκοπό αύτόν δέν επιτρέπουν τή
χρήση τοΰ ύδατος αύτοΰ γι ' άλλους σκοπούς . Έξ
άλλου , κατ' εξαίρεση , δύναται νά έπιτραπεΐ ή χρήση
τοΰ μή ποσίμου ύδατος γιά τήν ψύξη τών ψυκτικών
μηχανημάτων . Στήν περίπτωση αύτή , οί άγωγοί τοΰ
μή ποσίμου ύδατος πρέπει νά διαφοροποιηθούν καλά
άπό έκείνους τοΰ ποσίμου ύδατος καί δέν πρέπει νά
διέρχονται διά μέσου τών χώρων στούς όποιους εύ
ρίσκονται τά νωπά κρέατα-

π) έγκατάσταση προμηθεύουσα σέ έπαρκή ποσότητα
θερμό πόσιμο ύδωρ
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p) σύστημα αποχετεύσεως γιά τά υπολειμματικά ύδατα
ανταποκρινόμενο στίς απαιτήσεις τής ύγιεινής·

σ) στούς χώρους εργασίας άρκετές συσκευές γιά τόν
καθαρισμό καί τήν απολύμανση τών χεριών καί του
ύλικοΟ εργασίας· οί συσκευές αυτές πρέπει νά
ευρίσκονται όσο τό δυνατό πλησιέστερα πρός τίς
θέσεις εργασίας· οί κρουνοί δέν πρέπει νά λειτουρ
γούν μέ τά χέρια - οί εγκαταστάσεις αύτές πρέπει νά
είναι εφοδιασμένες μέ τρεχούμενο ψυχρό καί θερμό
ύδωρ , μέ υλικά καθαρισμού καί άπολυμάνσεως, κα
θώς καί μέ χειρόμακτρα μιας χρήσεως - γιά τόν κα
θαρισμό τών εργαλείων , τό ύδωρ δέν πρέπει νά εχει
θερμοκρασία κατώτερη άπό 82" Κελσίου -

κων και νά έχουν αρκετό ΰψος ώστε τό σφάγιο νά
μήν εφάπτεται τοΰ εδάφους-

υ) δίκτυο έναερίων τροχιών γιά τόν μετέπειτα χειρισμό
τών νωπών κρεάτων·

φ) κατάλληλες συσκευές γιά τήν προστασία άπό τά
άνεπιθύμητα ζώα όπως τά έντομα , τά τρωκτικά κλπ.·

χ) εργαλεία καί υλικό εργασίας , ιδίως στρογγυλούς κά
δους , άπό άναλλοίωτο υλικό , πού δύνανται εύκολα
νά καθαρισθούν καί νά άπολυμανθούν

ψ) χώρο ειδικά διευθετημένο γιά τήν κόπρο -
ω ) χώρο καί κατάλληλες συσκευές γιά τόν καθαρισμό

καί τήν άπολύμανση τών όχημάτων . *0 χώρος αύτός
καί οί συσκευές αύτές δέν άπαιτούνται έφ' όσον
υφίστανται διατάξεις οί όποιες καθιστούν υποχρεω
τικό τόν καθαρισμό καί τήν άπολύμανση τών οχημά
των άπό δημόσιους σταθμούς . Οί τελευταίοι αυτοί
πρέπει νά εύρίσκονται πλησίον τών σφαγείων έφ'
όσον πρόκειται γιά όδικά οχήματα .

τ) συσκευή τέτοια ώστε μετά τήν αναισθητοποίηση , ή
εκδορά νά διενεργείται , όσον αύτό είναι δυνατό , επί
τοΰ άνηρτημένου ζώου - στήν περίπτωση κατά τήν
όποία ή έκδορά διενεργείται επί μεταλλικών στη
ριγμάτων, αύτά πρέπει νά είναι εξ άναλλοιώτων ύλι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

— δάπεδο από άδιάθροχα καί άσηπτα ύλικά , δυνά
μενο νά καθαρισθεί καί άπολυμανθεΐ , διευθετη
μένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά επιτρέπει τήν
εύκολη ροή τοΰ ύδατος· ή μεταφορά τοΰ ύδατος
αύτοΰ πρός φρεάτια έχοντα σιφώνια καί σχάρες
πρέπει νά διενεργείται μέ καλυμμένο άγωγό ,

— τοίχους λείους μέ έπένδυση ή βαφή , ύψους του
λάχιστο 2 μέτρων , δυναμένη νά πλυθεί καί άνοι
κτοΰ χρώματος, καί τών οποίων οί μεταξύ τους
γωνίες καί οί γωνίες μετά τοΰ εδάφους είναι
στρογγυλευμένες·

θ) συσκευή ψύξεως πού έπιτρέπει , στούς χώρους πού
άναφέρονται στά στοιχεία α) καί 6), τή διατήρηση
τής εσωτερικής θερμοκρασίας τών νωπών κρεάτων ,
μονίμως στούς + 7° Κελσίου ή καί χαμηλότερα -

ι) θερμόμετρο ή καταγραφικό τηλεθερμόμετρο στό
χώρο τεμαχισμού -

κ) διαρρυθμίσεις τέτοιες ώστε νά καθίσταται δυνατή ,
σέ κάθε στιγμή καί κατ' άποτελεσματικό τρόπο, ή
διενέργεια τής κτηνιατρικής έπιθερήσεως καί τοΰ
ελέγχου πού περιγράφονται στήν οδηγία αύτή -

λ) διαρρυθμίσεις τέτοιες ώστε νά έξασφαλίζεται έπαρ
κής άερισμός στούς χώρους δπου επεξεργάζονται τά
νωπά κρέατα -

μ) στούς χώρους στούς οποίους επεξεργάζονται τά
νωπά κρέατα ενα φυσικό ή τεχνητό φωτισμό μή άλ
λοιώνοντα τά χρώματα·

v) εγκατάσταση ή όποία επιτρέπει τόν άνεφοδιασμό δι '
ύδατος άποκλειστικά ποσίμου , υπό πίεση καί σ'
έπαρκή ποσότητα - πάντως, κατ' εξαίρεση , έπιτρέπε
ται ή χρήση μή ποσίμου ύδατος γιά τήν παραγωγή
άτμοΰ μέ τήν επιφύλαξη ότι οί αγωγοί πού είναι ε
γκατεστημένοι γιά τό σκοπό αύτό δέν επιτρέπουν τή
χρήση τοΰ ύδατος αύτοΰ γι ' άλλους σκοπούς . Έξ
άλλου , κατ' έξαίρεση , δύναται νά επιτραπεί ή χρήση
μή ποσίμου ύδατος γιά τήν ψύξη τών ψυκτικών μη
χανημάτων . Οί άγωγοί τοΰ μή ποσίμου ύδατος πρέ
πει νά διαφοροποιηθούν εκείνων τοΰ ποσίμου ύδατος
καί δέν πρέπει νά διέρχονται διά μέσου τών χώρων

2 . Τά εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει νά περιλαμβάνουν
τουλάχιστο :

α) ψυκτικό χώρο άρκετά εύρύχωρο γιά τή συντήρηση
τών νωπών κρεάτων

β) χώρο γιά τίς εργασίες τεμαχισμοΰ καί άποστεώσεως
καθώς καί γιά τίς εργασίες πρώτης συσκευασίας πού
άναφέρονται στό σημείο 46 -

γ) χώρο γιά τίς εργασίες τής δεύτερης συσκευασίας
πού άναφέρονται στό σημείο 45 καί γιά τήν άπο
στολή τών νωπών κρεάτων -

δ) χώρο καλά διευθετημένο , πού νά κλειδώνει , στήν
άποκλειστική διάθεση τής κτηνιατρικής ύπηρεσίας -

ε) χώρο εφοδιασμένο μέ κατάλληλη συσκευή , ώστε νά
καθίσταται δυνατή ή τριχινοσκόπηση , έφ ' όσον μία
τέτοια εξέταση πραγματοποιείται στήν εγκατά
σταση ·

στ) βεστιάρια, νιπτήρες καί ντούς καθώς καί άποχωρη
τήρια μετά καταιονισμού ύδατος , τών τελευταίων μή
δυναμένων νά επικοινωνούν άπ' εύθείας μέ τούς χώ
ρους έργασίας· οί νιπτήρες πρέπει νά είναι εφοδια
σμένοι μέ θερμό καί ψυχρό τρεχούμενο ύδωρ , μέ συ
σκευές γιά τόν καθαρισμό καί τήν άπολύμανση τών
χεριών , καθώς καί μέ χειρόμακτρα μιας χρήσεως· οί
νιπτήρες πρέπει νά εύρίσκονται πλησίον τών απο
χωρητηρίων

ζ) ειδικά δοχεία πού προορίζονται γιά τήν τοποθέτηση
τών κρεάτων ή τών ύπολειμμάτων τών κρεάτων πού
προέρχονται άπό τόν τεμαχισμό καί πού δέν προορί
ζονται γιά τήν άνθρώπινη κατανάλωση , στεγανά ,
άπό άναλλοίωτο ύλικό, εφοδιασμένα μέ κάλυμμα καί
έχοντα σύστημα κλεισίματος τό όποιο παρεμποδίζει
τά μή εξουσιοδοτημένα άτομα νά άφαιροΰν τό πε
ριεχόμενο τους ή χώρο πού κλειδώνει , προοριζόμενο
γιά τήν τοποθέτηση τών κρεάτων καί τών υπολειμ
μάτων, αν πλεονάζουσες ποσότητες καθιστούν αύτό
άναγκαΐο ή άν αύτά δέν απομακρύνονται ή κατα
στρέφονται κατά τό πέρας κάθε εργασίμου ήμέρας -

η ) στούς χώρους πού προβλέπονται στά στοιχεία α)
καί θ):
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επεξεργασίας ή εναποθηκεύσεως τών νωπών κρεά
των -

ξ) εγκατάσταση προμηθεύουσα σ' επαρκή ποσότητα
θερμό πόσιμο ύδωρ

ο) σύστημα αποχετεύσεως γιά τά ύπολειμματικά ύδατα ,
ανταποκρινόμενο στίς άπαιτήσεις τής ύγιεινής

π) στούς χώρους στούς όποιους διενεργείται ή έπεξερ
γασία τών νωπών κρεάτων , αρκετές συσκευές γιά τόν
καθαρισμό καί τήν απολύμανση τών χεριών καί τοΰ
ύλικοΰ εργασίας , οί όποιες πρέπει νά εύρίσκονται τό
δυνατό πλησιέστερα πρός τίς θέσεις εργασίας . Οί
κρουνοί δέν πρέπει νά λειτουργούν μέ τά χέρια . Οί
εγκαταστάσεις αύτές πρέπει νά είναι έφοδιασμένες
μέ τρεχούμενο ψυχρό καί θερμό ϋδρω, μέ υλικά κα
θαρισμού καί άπολυμάνσεως καθώς καί μέ χειρόμα
κτρα μιας χρήσεως . Γιά τόν καθαρισμό εργαλείων ,

τό ύδωρ δέν πρέπει νά εχει θερμοκρασία κατώτερη
άπό 82° Κελσίου

ρ) εξοπλισμό ανταποκρινόμενο στίς άπαιτήσεις τής
ύγιεινής γιά τό χειρισμό τών νωπών κρεάτων καί τήν
εναπόθεση τών δοχείων πού χρησιμοποιούνται γιά
τά κρέατα αύτά, κατά τρόπο ώστε οΰτε τά κρέατα
ουτε τά δοχεία νά μήν έρχονται σέ άμεση έπαφή μέ
τό έδαφος '

σ) κατάλληλες συσκευές γιά τήν προστασία άπό τά
άνεπιθύμητα ζώα , όπως τά έντομα , τά τρωκτικά κλπ . -

τ) συσκευές καί εργαλεία εργασίας , δπως , επί παρα
δείγματι , τραπέζια κοπής , μετακινούμενοι δίσκοι
κοπής , δοχεία , ταινίες μεταφοράς καί πριόνια , άπό
ύλη άνθεκτική στή διάβρωση , μή δυνάμενες νά άλ
λοιώσουν τά νωπά κρέατα καί δυνάμενες νά καθα
ρισθούν καί νά άπολυμανθούν εύκολα . Ή χρήση τοΰ
ξύλου άπαγορεύεται .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

3 . Τά ψυγεία πού εύρίσκονται εκτός τών σφαγείων και τών
εργαστηρίων τεμαχισμού πρέπει νά περιέχουν τουλάχι
στον :

α) ψυκτικούς χώρους άρκετά ευρύχωρους πού
καθαρίζονται καί άπολυμαίνονται εύκολα , έντός τών
όποιων τά νωπά κρέατα δύνανται νά έναποθηκευθοϋν
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οί θερμοκρασίες πού προ
βλέπονται στό σημείο 48 νά τηρούνται .

Οί χώροι αυτοί δέν πρέπει νά έπικοινωνούν κατ' ού
δένα τρόπο μέ τούς χώρους στούς όποιους εναποθη
κεύονται τρόφιμα διάφορα τών νωπών κρεάτων .

Οί συσκευές ψύξεως πού τοποθετούνται στήν οροφή
πρέπει νά είναι έφοδιασμένες μέ ενα σύστημα άπο
στραγγίσεως μέ καλή μόνωση καί συνδεόμενο άπ '
ευθείας μέ τίς σωληνώσεις τής άποχετεύσεως .
Οί συσκευές ψύξεως πού τοποθετούνται στό δάπεδο
πρέπει νά τοποθετούνται έντός κοιλοτήτων πού
έχουν διανοιχθεΐ καί περιλαμβάνουν άνεξάρτητη
άποχέτευση ή συνδεδεμένη άπ ' εύθείας μέ εκείνη τής
εγκαταστάσεως.

β) ιδιαίτερους χώρους πού κλειδώνονται , έντός τών
όποιων έναποτίθενται τά δεσμευόμενα ή κατασχό
μενα νωπά κρέατα -

γ) χώρο κατάλληλα διευθετημένο , πού νά κλειδώνει ,
στήν άποκλειστική διάθεση τής κτηνιατρικής ύπη
ρεσίας-

δ) χώρο καί κατάλληλες συσκευές γιά τόν καθαρισμό
καί τήν απολύμανση τών οχημάτων . Ό χώρος αύτός
καί οί συσκευές αύτές δέν άπαιτούνται έφ' δσον υφί
στανται διατάξεις οί όποιες καθιστούν υποχρεωτικό
τόν καθαρισμό καί τήν άπολύμανση τών οχημάτων
άπό δημόσιους σταθμούς . Οί τελευταίοι αυτοί πρέπει
νά εύρίσκονται πλησίον τών εγκαταστάσεων έφ '
δσον πρόκειται γιά όδικά οχήματα -

ε) στούς χώρους πού άναφέρονται στά στοιχεία α) καί
β):

— δάπεδο άπό αδιάβροχα καί άσηπτα ύλικά , δυνά
μενο νά καθαρισθεί καί άπολυμανθεϊ , διευθετη
μένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά επιτρέπει τήν

εύκολη ροή τοΰ ύδατος - ή μεταφορά τοΰ ύδατος
αύτοΰ πρός φρεάτια έχοντα σιφώνια καί σχάρες
πρέπει νά διενεργείται μέ καλυμμένο άγωγό,

— τοίχους λείους μέ έπένδυση ή βαφή , υψους του
λάχιστο 3 μέτρων ή μέχρι τήν οροφή , δυναμένη
νά πλυθεί καί άνοικτοΰ χρώματος καί τών όποιων
οί μεταξύ τους γωνίες καί οί γωνίες μετά τοΰ εδά
φους είναι στρογγυλευμένες,

— θύρες άπό άναλλοίωτα ύλικά καί , άν αύτές είναι
άπό ξύλο , νά είναι έπενδεδυμένες ή νά έχουν βα
φεί άπό τίς δύο πλευρές . Οί σανίδες τών θυρών
αύτών πρέπει νά είναι άνθεκτικές στά κτυπήματα
καί νά κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε νά μή
μεταδίδουν στά κρέατα καμιά επιβλαβή ουσία-
δέν πρέπει νά έχουν καμιά σχισμή ,

— τά δάπεδα , οί τοίχοι , οί οροφές καθώς καί οί άγω
γοί πρέπει νά μονωθούν μέ ασηπτα , άδιάβροχα
καί πού δέν άναδίδουν καμιά οσμή ύλικά'

στ) τόν άπαραίτητο έξοπλισμό γιά νά έπιτευχθοΰν καί
διατηρηθούν οί θερμοκρασίες πού άναφέρονται στό
σημείο 48 -

ζ) έντός τών ψυκτικών χώρων έγκαταστάσεις άνθεκτι
κές στή διάβρωση , μή επιτρεπομένου , τά νωπά
κρέατα κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς ή τής εναπο
θηκεύσεως νά έρχονται σ' έπαφή μέ τό έδαφος καί
τούς τοίχους

η) εγκατάσταση επιτρέπουσα τόν εφοδιασμό υπό πίεση
καί σ ' έπαρκή ποσότητα , άποκλειστικά ποσίμου ύδα
τος - πάντως, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ή χρήση μή
ποσίμου ύδατος γιά τήν παραγωγή άτμοΰ ύπό τήν
επιφύλαξη δτι οί άγωγοί πού είναι εγκατεστημένοι
γιά τό σκοπό αύτόν δέν επιτρέπουν τή χρήση τοΰ
ύδατος αύτοΰ γι ' άλλους σκοπούς. Έξ άλλου , κατ'
εξαίρεση δύναται νά επιτραπεί ή χρήση μή ποσίμου
ύδατος γιά τήν ψύξη τών ψυκτικών μηχανημάτων .
Στήν περίπτωση αύτή , οί άγωγοί τοΰ μή ποσίμου
ύδατος πρέπει νά διαφοροποιηθοΰν άπό εκείνους τοΰ
ποσίμου ύδατος καί δέν πρέπει νά διέρχονται διά μέ
σου τών χώρων στούς όποιους εύρίσκονται τά νωπά
κρέατα -
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θ) σύστημα αποχετεύσεως γιά τά υπολειμματικά ϋδατα
ανταποκρινόμενο στίς απαιτήσεις τής υγιεινής·

ι) κατάλληλες συσκευές γιά τήν προστασία άπό τά
άνεπιθύμητα ζώα όπως τά έντομα , τά τρωκτικά κλπ . -

κ) επαρκή φωτισμό φυσικό ή τεχνητό , μή άλλοιώνοντα
τά χρώματα -

λ) επαρκή άερισμό -

τρεχούμενο ψυχρό καί θερμό ύδωρ , μέ ύλικά καθαρι
σμού καί άπολυμάνσεως καθώς καί μέ χειρόμακτρα
μιας χρήσεως - γιά τόν καθαρισμό τών εργαλείων τό
ύδωρ δέν πρέπει νά έχει θερμοκρασία κατωτέρα τών
82° Κελσίου -

ν) βεστιάρια , νιπτήρες καί ντούς καθώς καί αποχωρη
τήρια μέ καταιονισμό ύδατος· οί νιπτήρες πρέπει νά
είναι έφοδιασμένοι μέ θερμό καί ψυχρό τρεχούμενο
ύδωρ , μέ συσκευές γιά τόν καθαρισμό καί τήν άπολύ
μανση τών χεριών καθώς καί μέ χειρόμακτρα μιας
χρήσεως - οί νιπτήρες πρέπει νά εύρίσκονται πλησίον
τών άποχωρητηρίων -

ξ) θερμόμετρο ή καταγραφικό θερμόμετρο σέ κάθε
χώρο εναποθηκεύσεως .

μ) άρκετές συσκευές γιά τόν καθαρισμό καί τήν απολύ
μανση τών χεριών καί τοΰ ύλικοΰ εργασίας* οί συ
σκευές αύτές πρέπει νά εύρίσκονται τό δυνατό πλη
σιέστερα πρός τούς χώρους εναποθηκεύσεως- οί
κρουνοί δέν πρέπει νά λειτουργούν μέ τά χέρια - οί
έγκαταστάσεις αύτές πρέπει νά είναι έφοδιασμένες μέ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4 . Απαιτείται ή πιό τέλεια καθαριότητα εκ μέρους τοΰ προ
σωπικού , καθώς καί γιά τούς χώρους καί τό ύλικό :

α) Τό προσωπικό πρέπει νά φέρει ιδίως ένδύματα εργα
σίας καί κάλυμμα κεφαλής καθαρά , καθώς καί , σέ δε
δομένη περίπτωση , κάλυμμα αύχένος . Τό προσωπικό
τό όποιο ασχολείται μέ τήν σφαγή τών ζώων , τήν επε
ξεργασία καί τό χειρισμό τών νωπών κρεάτων ύπο
χρεοΰται νά πλένει καί νά άπολυμαίνει τά χέρια του
περισσότερες φορές κατά τή διάρκεια τής αύτής εργα
σίμου ημέρας καθώς καί σέ κάθε επανάληψη τής εργα
σίας . Τά άτομα τά όποια ήλθαν σ' επαφή μέ άσθενή
ζώα ή μολυσμένα κρέατα, όφείλουν αμέσως νά πλέ
νουν έπιμελώς τά χέρια καί τούς βραχίονες μέ θερμό
ύδωρ , έν συνεχεία δέ νά τά άπολυμαίνουν . 'Απαγο
ρεύεται τό κάπνισμα έντός τών χώρων εργασίας καί
έναποθηκεύσεως -

β) Κανένα ζώο δέν πρέπει νά εισέρχεται έντός τών έγκα
ταστάσεων , έξαιρέσει , γιά τά σφαγεία , τών ζώων πού
προορίζονται γιά σφαγή καί σ' δ ,τι άφορα τόν έλεύ
θερο χώρο τοΰ σφαγείου τά ζώα τά όποια είναι άπαραί
τητα γιά τή λειτουργία του . Ή καταστροφή τών τρω
κτικών , τών εντόμων καί κάθε άλλου βλαβεροΰ ζωυ
φίου πρέπει νά πραγματοποιείται συστηματικά -

γ) Τό ύλικό καί τά εργαλεία τά όποια χρησιμοποιούνται
γιά τήν επεξεργασία ή τήν εναποθήκευση τών νωπών
κρεάτων , πρέπει νά διατηρούνται σέ καλή κατάσταση
συντηρήσεως καί καθαριότητος . 'Οφείλουν νά καθα
ρίζονται μετά προσοχής καί νά άπολυμαίνονται πολ
λές φορές κατά τή διάρκεια τής ιδίας έργασίμου ήμέ
ρας , καθώς καί κατά τό πέρας τών εργασιών τής ήμέ
ρας καί πρίν χρησιμοποιηθούν πάλι όταν έχουν μο
λυνθεί , ιδίως άπό μικρόβια μιας άσθένειας .

5 . Οί χώροι , τά έργαλεΐα καί τό ύλικό έργασίας δέν πρέπει
νά χρησιμοποιούνται γι' άλλους σκοπούς παρά μόνο γιά
τήν επεξεργασία τοΰ κρέατος. Τά χρησιμοποιούμενα έρ
γαλεΐα γιά τόν τεμαχισμό τών νωπών κρεάτων δέν πρέπει
νά χρησιμοποιούνται παρά μόνο γι ' αύτόν τό σκοπό .

6 . Τά νωπά κρέατα καί τά δοχεία τά όποια τά περιέχουν δέν
πρέπει νά έρχονται σέ άπ ' ευθείας επαφή μέ τό έδαφος .

7 . H χρήση τών άπορρυπαντικών , τών άπολυμαντικών , τών
μέσων καταπολεμήσεως τών βλαβερών ζώων , δέν πρέπει
νά θίγει τήν καταλληλότητα τών κρεάτων .

8 . Ή χρήση ποσίμου ύδατος είναι έπιβεβλημένη γιά όλες τίς
χρήσεις - πάντως, κατ' εξαίρεση , επιτρέπεται ή χρήση μή
ποσίμου ύδατος γιά τήν παραγωγή άτμοΰ , ύπό τήν έπιφύ
λαξη δτι οί άγωγοί πού είναι έγκατεστημένοι γιά τό
σκοπό αύτόν δέν έπιτρέπουν τή χρήση τοΰ ύδατος αύτοΰ
γι' άλλους σκοπούς . Έξ άλλου , κατ' έξαίρεση , δύναται νά
έπιτραπεΐ ή χρήση μή ποσίμου ύδατος γιά τήν ψύξη τών
ψυκτικών μηχανημάτων . Οί άγωγοί τοΰ μή ποσίμου ύδα
τος πρέπει νά διαφοροποιηθοΰν άπό έκείνους πού χρησι
μοποιούνται γιά τό πόσιμο ύδωρ καί δέν πρέπει νά διέρ
χονται διά μέσου τών χώρων επεξεργασίας καί έναποθη
κεύσεως τών νωπών κρεάτων.

9 . 'Απαγορεύεται ή διασκόρπιση πριονιδίων ή κάθε άλλου
αναλόγου ύλικοΰ επί τοΰ δαπέδου τών χώρων επεξεργα
σίας καί έναποθηκεύσεως τών νωπών κρεάτων .

10 . Ό τεμαχισμός πρέπει νά διενεργείται κατά τρόπο ώστε νά
άποφευχθεϊ κάθε ρύπανση τών νωπών κρεάτων . Τά θραύ
σματα τών οστών καί οί θρόμβοι αίματος πρέπει νά άφαι
ροΰνται . Τά νωπά κρέατα πού προέρχονται άπό τόν τεμα
χισμό καί πού δέν προορίζονται γιά τήν άνθρώπινη κατα
νάλωση συγκεντρώνονται , διαδοχικά, έντός τών δοχείων
πού άναφέρονται στό σημείο 2 στοιχείο ζ).

1 1 . Κατά τή σφαγή , τόν τεμαχισμό, τήν έπεξεργασία καί τούς
άλλους χειρισμούς τών νωπών κρεάτων , ή παρουσία άτό
μων δυναμένων νά μολύνουν τά κρέατα αυτά πρέπει νά
άπαγορεύεται , ιδίως έκείνων :

α) πού έχουν προσβληθεί ή είναι ύποπτα ότι έχουν προ
σβληθεί άπό κοιλιακό τύφο , παράτυφο A καί B , λοι
μώδη έντερίτιδα (σαλμονέλλωση), δυσεντερία , λοι
μώδη ήπατίτιδα, οστρακιά, εϊτε είναι φορείς τών ιδίων
αύτών άσθενειών-

β) πού έχουν προσβληθεί ή είναι ύποπτα ότι έχουν προ
σβληθεί άπό μεταδοτική φυματίωση -

γ) πού έχουν προσβληθεί ή είναι ύποπτα δτι έχουν προ
σβληθεί άπό μία μεταδοτική δερματική ασθένεια-
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δ) πού άσκοΰν συγχρόνως μία εργασία λόγω τής όποιας
μικρόβια είναι δυνατό νά μεταδοθούν στά νωπά
κρέατα-

ε) πού φέρουν έπίδεσμο στά χέρια, εξαιρέσει τοΰ πλα
στικού επιδέσμου ό όποιος προστατεύει μία μή πυορ
ροούσα πληγή .

12 . Ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει νά ασκείται άπό κάθε
άτομο τό όποιο άσχολεΐται μέ τήν έπεξεργασία τών νω
πών κρεάτων . Τούτο πιστοποιεί δτι ουδέν άντιτίθεται σ'
αύτή τήν απασχόληση - τούτο πρέπει νά ανανεώνεται κάθε
έτος καί κάθε φορά πού ό επίσημος κτηνίατρος τό άπαι
τήσει - τούτο πρέπει νά ευρίσκεται στή διάθεση τοΰ τελευ
ταίου αύτοΰ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

13 . Τα ζώα πρέπει νά υποβάλλονται στήν πρίν από τήν σφαγή
έξέταση τήν ήμέρα τής άφίξεώς τους στό σφαγείο . Ή
εξέταση αύτή πρέπει νά ανανεώνεται άμέσως πρίν άπό τή
σφαγή , άν τό ζώο παρέμεινε σταυλισμένο πλέον τών 24
ώρών .

14 . Ό έπίσημος κτηνίατρος πρέπει νά προβαίνει στήν πρίν
άπό τή σφαγή έξέταση σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής επι
στήμης του υπό κατάλληλες συνθήκες φωτισμού .

15 . Ή έξέταση πρέπει νά διευκρινίζει :

α) άν τά ζώα έχουν προσβληθεί άπό άσθένεια μεταδοτική
στόν άνθρωπο καί στά ζώα, ή άν παρουσιάζουν συ
μπτώματα ή άν ή γενική τους κατάσταση δημιουργεί
φόβους εμφανίσεως μιας τέτοιας άσθενείας -

β) άν παρουσιάζουν συμπτώματα άσθενείας ή διαταραχή
τής γενικής τους καταστάσεως -

γ) άν ευρίσκονται σέ κατάσταση κοπώσεως ή διεγέρ
σεως .

16 . Δέν δύνανται νά σφαγοΰν , προκειμένου νά εισαχθούν
νωπά κρέατα στήν Κοινότητα , τά ζώα :

α) τά όποια παρουσιάζουν μία άπό τίς άναφερόμενες στό
σημείο 15 στοιχεία α) καί θ) εκδηλώσεις -

β) τά όποια δέν άναπαύθηκαν επί άρκετό χρονικό διά
στημα - αύτό δέν δύναται νά είναι μικρότερο τών 24
ώρών γιά τά κεκμηκότα ή τά έν διεγέρσει ευρισκόμενα
ζώα -

γ) στά όποια ή φυματίωση έχει διαπιστωθεί ύπό οιανδή
ποτε μορφή ή τά όποια χαρακτηρίσθηκαν σάν φυμα
τικά , κατόπιν μιας θετικής άντιδράσεως στόν φυματι
νισμό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

17 . Τά ζώα σφαγής , έφ' όσον εισαχθούν στους χώρους σφα
γής , πρέπει νά σφαγοΰν άμέσως .

18 . Ή άφαίμαξη πρέπει νά είναι πλήρης . Τό αίμα τό προορι
ζόμενο γιά τήν ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει νά συλλέ
γεται εντός τελείως καθαρών δοχείων . Δέν έπιτρέπεται νά
κτυπηθεί μέ τά χέρια παρά μόνο μέ εργαλεία , σύμφωνα μέ
τίς άπαιτήσεις τής υγιεινής .

19 . ' Εξαιρέσει τών χοίρων , ή άμεση καί πλήρης εκδορά είναι
ύποχρεωτική . Οί χοίροι , έφ' όσον δέν έχουν υποστεί τήν
εκδορά, πρέπει άμέσως νά άποτριχωθοΰν .

20 . Ό έκσπλαγχνισμός πρέπει νά διενεργείται άμέσως καί νά
περατοΰται τό άργότερον μισή ώρα μετά τήν άφαίμαξη .
Ό πνεύμων , ή καρδία, τό ήπαρ , ό σπλήν καί ό μεσοθωρά
κιος υμένας δύνανται .νά άφαιρεθοΰν , εϊτε νά παραμείνουν
συνδεδεμένα μέ τό σφάγιο μέ τίς φυσικές τους συνδέσεις .
"Αν έχουν άφαιρεθεΐ , πρέπει νά φέρουν έναν άριθμό ή
οιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιήσεως, μέ τό όποιο
άναγνωρίζεται ότι άνήκουν στό σφάγιο - τό αύτό ισχύει
έπίσης γιά τήν κεφαλή , τή γλώσσα , τό πεπτικό σύστημα
καί κάθε άλλο τμήμα τοΰ ζώου πού είναι άπαραίτητο γιά
τήν έπιθεώρηση . Τά προαναφερθέντα τμήματα πρέπει νά
εύρίσκονται πλησίον τοΰ σφαγίου μέχρι τό πέρας τής
επιθεωρήσεως . Γιά όλα τά εϊδη , οί νεφροί πρέπει νά
παραμείνουν έπί τοΰ σφαγίου μέ τίς φυσικές τους συνδέ

σεις , αλλά νά έχουν άπαλλαγεΐ άπό τό στρώμα λίπους τό
όποιο τούς περιβάλλει .

21 . Ό καθαρισμός τών κρεάτων μέ τή βοήθεια ένός ύφάσμα
τος καθώς καί ή έμφύσηση άέρος άπαγορεύονται . Πά
ντως , ή έμφύσηση άέρος σ' ένα όργανο , έφ' όσον επιβάλ
λεται γιά θρησκευτικούς λόγους, δύναται νά επιτραπεί,
άλλά τό όργανο αύτό δέν γίνεται δεκτό γιά έξαγωγές πρός
τήν Κοινότητα .

22 . Τά σφάγια τών μονόπλων , τών χοίρων ηλικίας άνω τών
τεσσάρων εβδομάδων καί τών βοοειδών ήλικίας άνω τών
τριών μηνών πρέπει νά παρουσιάζονται στήν έπιθεώρηση
τεμαχισμένα σέ ήμιμόρια μέ τομή κατά μήκος τής σπον
δυλικής στήλης . Στούς χοίρους καί στά μόνοπλα, ή κε
φαλή σχίζεται έπίσης κατά μήκος . "Αν οί άνάγκες τής
έπιθεωρήσεως τό άπαιτούν , ό έπίσημος κτηνίατρος δύνα
ται νά έπιθάλει τόν κατά μήκος διαχωρισμό τοΰ σφαγίου
κάθε ζώου .

23 . Μέχρι τοΰ πέρατος τής έπιθεωρήσεως απαγορεύεται ό τε
μαχισμός τοΰ σφαγίου , ή άφαίρεση ή ή έπεξεργασία
οιουδήποτε τμήματος τοΰ σφαγμένου ζώου .

24 . Τά δεσμευθέντα ή κατασχεθέντα νωπά κρέατα , οί στόμα
χοι , τά έντερα , τά δέρματα , οί δορές , τά κέρατα , οί όνυχες
καί οί τρίχες τών χοίρων πρέπει νά τοποθετούνται , άμέ
σως μόλις αύτό καταστεί έφικτό, σέ ειδικούς χώρους .



Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

ι) τόν υπεζωκότα καί τό περιτόναιο*

κ) τά γεννητικά όργανα* στήν άγελάδα ή μήτρα διανοί
γεται μέ τομή κατά μήκος της*

λ) τό μαστό καί τά λεμφογάγγλιά του (Lnn . supramam
marii)* στήν άγελάδα οί μαστοί διανοίγονται μέ μα
κρά καί βαθιά τομή μέχρι του γαλακτοφόρου κόλπου
(Sinus lactiferes)'

μ) τήν όμφαλική περιοχή καί τίς άρθρώσεις τών νεα
ρών ζώων* σέ περίπτωση άμφοβολίας , ή όμφαλική
περιοχή πρέπει νά τέμνεται καί οί άρθρώσεις νά δια
νοίγονται .

Τά άνωτέρω άναφερόμενα λεμφογάγγλιά πρέπει νά άπε
λευθερώνονται συστηματικά καί νά τέμνονται σύμφωνα
πρός τόν μεγάλο αξονά τους σέ όσο τό δυνατό λεπτότερες
φέτες .

Σέ περίπτωση άμφιθολιών , πρέπει έπίσης νά τέμνονται
ύπό τούς αύτούς όρους, τά άκόλουθα γάγγλια : έπιπολής
τραχηλικά, προωμοπλατιαϊα (Lnn . cervales superfïciales),
εσω καί εξω μασχαλιαία (Lnn . axillares proprii et primae
costae), στερνικά (Lnn . sternales craniales), έν τώ βάθει
τραχηλικά (Lnn . cervicales profundi), πλευρο-αυχενικά
(Lnn . costocervicales), ίνυακά (Lnn . poplitei), £σω καί δξω
ύπολαγόνια (Lnn . subiliaci), ίσχυακά (Lnn . ischiatici), λα
γόνια καί όσφυοαορτικά (Lnn . iliaci et lumbales).

Στά προθατοειδή καί τά αίγοειδή , ή διάνοιξη τής καρδιάς
καί ή τομή τών λεμφογαγγλίων τής κεφαλής δέν πρέπει νά
διενεργούνται παρά μόνο σέ περίπτωση άμφιβολίας .

28 . Ό επίσημος κτηνίατρος πρέπει , έπί πλέον, νά πραγματο
ποιεί συστηματικά :

25 . "Ολα τά τμήματα ένός ζώου , συμπεριλαμβανομένου και
τοΰ αίματος , πρέπει νά υποβάλλονται σέ έπιθεώρηση
άμέσως μετά τή σφαγή .

26 . Ή έπιθεώρηση μετά τή σφαγή πρέπει νά περιλαμβάνει :

α) τή μακροσκοπική έξέταση τοΰ σφαγμένου ζώου .

θ) τήν ψηλάφηση όρισμένων οργάνων , ιδίως τοΰ πνεύμο
νος, τοΰ ήπατος, τοΰ σπληνός , τής μήτρας, τοΰ μαστοΰ
καί τής γλώσσας*

γ) τίς τομές όργάνων καί γαγγλίων .

"Αν , έπ ' ευκαιρία τής μακροσκοπικής εξετάσεως ή τής
ψηλαφήσεως όρισμένων όργάνων , ενα ζώο παρουσιά
ζει άλλοιώσεις δυνάμενες νά προκαλέσουν μόλυνση
τών σφαγίων , τοΰ εξοπλισμού , τοΰ προσωπικού ή τών
χώρων έργασίας , στά όργανα αύτά δέν πρέπει νά διε
νεργηθεί καμιά τομή έντός τών χώρων τοΰ σφαγείου *

δ) τήν άναζήτηση άνωμαλιών τής συστάσεως, τοΰ χρώ
ματος , τής όσμής καί , ενδεχομένως , τής γεύσεως*

ε) έν άνάγκη , έργαστηριακές έξετάσεις πού περιλαμβά
νουν ΐδίως τήν άνεύρεση τών ουσιών πού άπαριθμοΰ
νται στό άρθρο 2 στοιχεία β), γ) καί δ).

27 . Ό έπίσημος κτηνίατρος πρέπει νά εξετάζει ίδιατέρως :

α) τό χρώμα τοΰ αίματος , τήν ίκανότητα πήξεως καί τήν
πιθανή ύπαρξη έντός αύτοΰ ξένων σωμάτων *

β) τήν κεφαλή , τό λαιμό , τά όπισθοφαρυγγικά λεμφο
γάγγλιά , τά ύπογνάθια καί τά παρωτιδικά (Lnn . retro
pharyngiales , mantibulares et parotidei), καθώς καί τίς
άμυγδαλές, τή γλώσσα, ή όποία πρέπει νά άπέλευθε
ρωθεΐ κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά επιτρέπει λεπτο
μερή έξέταση τοΰ στόματος καί τοΰ όπισθίου τμήμα
τος τής στοματικής κοιλότητος . Οί άμυγδαλές πρέΛει
νά άφαιροΰνται κατόπιν έπιθεωρήσεως*

γ) τόν πνεύμονα, τήν τραχεία άρτηρία, τόν οίσοφάγο, τά
βρογχικά καί μεσοπνευμόνια γάγγλια (Lnn . bifurca
tiones , eparteriales et mediastinales), τήν τραχεία καί
τίς κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις οί όποιες
διανοίγονται κατά μήκος καί ό' πνεύμων τέμνεται
κατά τό τελευταίο αύτοΰ τριτημόριο καθέτως πρός
τόν μεγάλο του άξονα*

δ) τό περικάρδιο καί τήν καρδία , τής τελευταίας τεμνο
μένης κατά μήκος, ώστε νά διανοιγοΰν οί κοιλίες καί
νά τμηθεϊ τό μεσοκοιλιακόν διάφραγμα*

ε) τό διάφραγμα*

στ) τό ήπαρ , τή χοληδόχο κύστη καί τά χολαγωγά άγγεϊα
καί τά γάγγλια τής πύλης τοΰ ήπατος , όπως καί τά
παγκρεατικά (Lnn . portales)·

ζ) τό γαστρεντερικό σωλήνα, τό μεσεντέριο , τά στομα
χικά καί μεσεντέρια λεμφογάγγλιά (Lnn . gastrici ,
mesenterici , craniales et caudales )'

η) τόν σπλήνα*

θ) τούς νεφρούς καί τά λεμφογάγγλιά αύτών (Lnn . rena
les), τήν ούροδόχο κύστη *

A. Τήν έξέταση γιά κυστικέρκωση :

α) στά βοοειδή ήλικίας άνω τών έξι έβδομάδων :

— τή γλώσσα, τής όποίας οί μΰς πρέπει νά τμη
θοΰν κατά μήκος τής κάτω έπιφανείας, χωρίς
καταστροφή τοΰ όργάνου αύτοΰ ,

— τόν οίσοφάγο, ό όποιος πρέπει νά άπελευθε
ρωθεϊ άπό τήν τραχεία,

— τήν καρδιά, ή όποία, πλέον τής τομής τής άνα
φερομένης στό σημείο 27 στοιχείο δ), πρέπει
νά τέμνεται σέ δύο άντίθετα σημεία , άπό τούς
κόλπους πρός τήν κορυφή ,

— τούς έσω καί έξω μασητήρες, οί όποιοι πρέπει
νά τμηθοΰν σέ δύο παράλληλα πρός τήν κάτω
γνάθο έπίπεδα, μέ τομή άρχομένη άπό τό κάτω
άκρο τής γνάθου αύτής μέχρι τήν άνω συμβολή
τών μυών,

— τό διάφραγμα, τοΰ όποιου ή μυώδης μοίρα
πρέπει νά άποκολληθεϊ τής ύμενώδους,

— τίς άπ' εύθείας όρατές μυϊκές επιφάνειες του
σφαγίου *

β) στούς χοίρους τίς άπ' εύθείας όρατές μυϊκές έπι
φάνειες καί Ιδιαίτερα στό ΰψος τών μυών τοΰ εσω
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ορθοϋ μηριαίου , τοΰ κοιλιακού τοιχώματος, των
ψοϊτών άποκολλουμένων άπό τόν λιπώδη ίστό ,
των στύλων του διαφράγματος , τών μεσοπλευρίων
μυών, της καρδιάς, της γλώσσας καί τοϋ λάρυγγος .

B. Τήν έξέταση γιά τη διστομίαση τών βοοειδών , τών
προβάτων καί τών αιγών , μέ τομές οί όποιες διενερ
γούνται στή στομαχική επιφάνεια τοΟ ήπατος καί οί

οποίες αφορούν τά χολαγωγά άγγεΐα, καθώς καί μέ
βαθιά τομή στή βάση του λοβοΰ τοϋ Spiegel .

Γ . Τήν έξέταση γιά τή μάλη τών μονόπλων μέ τήν προ
σεκτική έξέταση τοΰ βλεννογόνου τής τραχείας, του
λάρυγγος , τών ρινικών κοιλοτήτων , τών κόλπων καί
τών διακλαδώσεων αυτών μετά τήν τομή τής κεφαλής
στό μέσο της καί τήν άφαίρεση του ρινικού διαφράγ
ματος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ

29. "Ενας τεμαχισμός περισσότερο λεπτομερής άπ ό,τι o τε
μαχισμός σέ ημιμόρια ή τεταρτημόρια ή ή άποστέωση ,
δέν έπιτρέπεται νά διενεργηθεί παρά μόνο στά εργαστή
ρια τεμαχισμού .

30. Ό έκμεταλλευόμενος τήν έγκατάσταση ή ό άντιπρόσω
πός του υποχρεούται νά διευκολύνει τίς έργασίες τοΰ
ελέγχου τής επιχειρήσεως , ιδίως νά διενεργεί κάθε χειρι
σμό πού κρίνεται χρήσιμος καί νά θέτει στή διάθεση τής
υπηρεσίας έλέγχου ό,τι είναι άπαραίτητο- ιδιαίτερα, πρέ
πει νά είναι σέ θέση , σέ κάθε αίτηση , νά γνωρίσει στόν
επίσημο κτηνίατρο πού είναι έπιφορτισμένος μέ τόν
έλεγχο, τήν προέλευση τών νωπών κρεάτων πού εισή
χθησαν στήν έγκατάστασή του .

31 . Τά νωπά κρέατα πού δέν πληρούν τούς όρους τής οδηγίας
αυτής δέν πρέπει νά εύρίσκονται στά εγκεκριμένα εργα
στήρια τεμαχισμού παρά μόνο ύπό τόν όρο ότι έναποθη
κεύθηκαν σέ ειδικούς χώρους· αύτά πρέπει νά τεμαχίζο
νται σ' άλλους χώρους ή σέ διάφορο χρόνο άπ ' ό,τι τά
νωπά κρέατα πού άνταποκρίνονται στούς όρους αυτούς .
Ό έπίσημος κτηνίατρος πρέπει νά εχει τό δικαίωμα τής
ελευθέρας εισόδου κάθε στιγμή στά ψυγεία καί σ' όλους
τούς χώρους εργασίας γιά νά εγγυηθεί τήν αυστηρή τή
ρηση τών άνωτέρω διατάξεων .

32. Τά νωπά κρέατα πού προορίζονται γιά τεμαχισμό πρέπει
νά τοποθετούνται άμέσως μετά τήν εισαγωγή τους στό
εργαστήριο τεμαχισμού καί μέχρι τής στιγμής τής χρη

σιμοποιήσεως τους στό χώρο πού αναφερεται στο ση
μείο 2 στοιχείο α)· ό χώρος αύτός πρέπει νά εξασφαλίζει
μόνιμα γιά τά σφάγια καί τά τεμάχιά τους τή διατήρηση
μιας έσωτερικής θερμοκρασίας κατωτέρας ή ϊσης πρός
τούς + 7° Κελσίου.

33 . Τά νωπά κρέατα πρέπει νά εισάγονται στούς χώρους πού
άναφέρονται στό σημείο 2 στοιχείο β) άνάλογα πρός τίς
άνάγκες . 'Αμέσως μετά τήν πραγματοποίηση του προ
βλεπομένου τεμαχισμού καί τής συσκευασίας , αύτά πρέ
πει νά μεταφέρονται στόν ψυκτικό χώρο πού αναφέρεται
στό σημείο 2 στοιχείο α).

34 . Κατά τή διάρκεια τοΰ τεμαχισμοΰ, ή θερμοκρασία τοΰ
χώρου πρέπει νά είναι κατωτέρα ή ιση τών -I- 10" Κελσίου .

35 . Κατά τή διάρκεια τής εργασίας τεμαχισμού , άποστεώ
σεως καί συσκευασίας, όπως ή τελευταία αυτή προβλέπε
ται στά σημεία 45 καί 46, τά νωπά κρέατα πρέπει νά δια
τηρούνται σ' έσωτερική θερμοκρασία κατωτέρα ή ϊση
τών + 7" Κελσίου . Τή στιγμή τοΰ τεμαχισμού τό ρΗ τών
νωπών κρεάτων δέν πρέπει νά είναι άνώτερο τοΰ 6,1 : ή
έξέταση αυτή πρέπει νά γίνεται επί τοΰ επιμήκους ρα
χιαίου μυός στό ΰψος τής δεκάτης τρίτης πλευράς .

36 . 'Απαγορεύεται ό καθορισμός τών νωπών κρεάτων μέ ύφα
σμα καθώς καί ή εμφύσηση άέρος . Πάντως, ή εμφύσηση
άέρος σ' ενα όργανο, όταν επιβάλλεται γιά θρησκευτι
κούς λόγους, δύναται νά επιτραπεί άλλά τό όργανο αύτό
δέν δύναται νά γίνει δεκτό γιά εξαγωγές πρός τήν Κοινό
τητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

37 . Τά εργαστήρια τεμαχισμού ύπόκεινται σ' ελεγχο όόποιος
διενεργείται άπό εναν επίσημο κτηνίατρο . Αύτός πρέπει
νά ειδοποιείται άρκετό χρόνο πρίν τή διενέργεια τοΰ τε
μαχισμού τών νωπών κρεάτων πού προορίζονται γιά ει
σαγωγές στήν Κοινότητα.

38 . Ό έλεγχος τοΰ επισήμου κτηνιάτρου περιλαμβάνει του
λάχιστον τίς άκόλουθες έργασίες :

— ελεγχο τοΰ βιβλίου εισαγωγής νωπών κρεάτων καί
εξαγωγής τεμαχισμένων νωπών κρεάτων

— υγειονομική επιθεώρηση τών νωπών κρεάτων πού
υπάρχουν στό εργαστήριο καί πού προορίζονται γιά
εισαγωγές στήν Κοινότητα*

— ύγειονομική επιθεώρηση τών νωπών κρεάτων πού
προορίζονται γιά εισαγωγή στήν Κοινότητα πρό τών
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έργασιών τεμαχισμού και κατα τήν εξοδό τους απότό
έργαστή ριο -

— σύνταξη καί χορήγηση των εγγράφων, πού επιβε
βαιώνουν τόν ελεγχο των τεμαχισμένων νωπών κρεά
των καί πού προβλέπονται στό σημείο 44 καί στό άρ
θρο 22·

— ελεγχο της καθαριότητος τών χώρων των εγκαταστά
σεων καί τών εργαλείων πού προβλέπεται στό κεφά
λαιο IV , καθώς καί της υγιεινής του προσωπικού*

διενέργεια κάθε απαραίτητης δειγματοληψίας προ
κειμένου νά πραγματοποιηθούν οί εργαστηριακές
εξετάσεις πού έχουν σάν σκοπό τήν αποκάλυψη , επί
παραδείγματι , της παρουσίας επιβλαβών μικροβίων,
προσθετικών ή άλλων μή επιτρεπομένων χημικών
ούσιών . Τά αποτελέσματα τών έξετάσεων αύτών κα
ταγράφονται σ' ενα κατάστιχο -

— κάθε άλλο ελεγχο^ πού κρίνεται αναγκαίος ή χρήσι
μος γιά τήν τήρηση τών έν θέματι κοινοτικών προ
διαγραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ

39 . Ή σήμανση της καταλληλότητος πρέπει να πραγματο
ποιείται μέ τήν ευθύνη ενός έπισήμου κτηνιάτρου . Γιά τό
σκοπό αυτό αύτός φυλάττει καί διατηρεί :

α) τά εργαλεία πού προορίζονται γιά τή σήμανση της
καταλληλότητος τών νωπών κρεάτων, τά όποια δέν
δύναται αύτός νά παραδώσει στό βοηθητικό προσω
πικό , παρά μόνο τή στιγμή της σημάνσεως καί γιά τόν
αναγκαίο πρός τούτο χρόνο '

β) τίς ετικέτες τίς αναφερόμενες στό σημείο 44 εφ' όσον
αυτές φέρουν ήδη τή σφραγίδα ή όποία προβλέπεται
στό παρόν κεφάλαιο . Οί ετικέτες αύτές παραδίδονται
στό βοηθητικό προσωπικό κατά τή στιγμή κατά τήν
όποία πρέπει νά επικολληθούν καί σέ άριθμό ανταπο
κρινόμενο πρός τίς άνάγκες .

40. Ή σφραγίδα της καταλληλότητος πρέπει νά εχει σχήμα
ωοειδές , πλάτους 6,5 εκατ . καί ύψους 4,5 έκατ . ' Επί της
σφραγίδος πρέπει νά αναγράφονται , μέ χαρακτήρες άπο
λύτως ευανάγνωστους, οί άκόλουθες ενδείξεις :

.— στό άνω τμήμα, τό όνομα της άποστέλλουσας τρίτης
χώρας , μέ κεφαλαία ή σέ δεδομένη περίπτωση τά
αποδεκτά άρχικά γι ' αυτή τή χώρα σύμφωνα μέ τή
διεθνή σύμβαση πού διέπει τήν έγγραφή στά μητρώα
τών οχημάτων μετά μηχανής·

— στό κέντρο, τόν άριθμό της κτηνιατρικής έγκρίσεως
τοΰ σφαγείου .

Τά στοιχεία πρέπει νά έχουν ϋψος 0,8 έκατ . γιά τά γράμ
ματα καί 1 έκατ . γιά τά ψηφία .

Ή σφραγίδα δύναται νά περιλαμβάνει ένδειξη μέ τήν
όποία ταυτοποιεΐται ό κτηνίατρος ό όποιος προέβη στήν
υγειονομική έπιθεώρηση τών νωπών κρεάτων .

41 . Τά σφάγια σημαίνονται μέ μελάνη ή μέ πυρά μέ τή βοή
θεια μιας σφραγίδος άνταποκρινομένης στίς προδιαγρα
φές τοϋ σημείου 40:

— όσα ζυγίζουν άνω τών 60 χγρ., πρέπει νά φέρουν τό
σήμα της σφραγίσεως σέ κάθε ήμιμόριο, τουλάχιστον
στά " ακόλουθα μέρη : εξωτερική πλευρά τοΰ μηρού ,
οσφύς, ράχη , στήθος , ώμος καί πλευρά-

— τά άλλα πρέπει νά φέρουν τουλάχιστον τέσσερα σή
ματα σφραγίδων, τά όποια εναποτίθενται στίς ώμο
πλάτες καί στήν εξωτερική πλευρά τών μηρών .

42 . Τα ήπατα σφραγίζονται μέ πυρά, μέ σφραγίδα άνταπο
κρινομένη στίς προδιαγραφές τοΰ σημείου 40.

Οί κεφαλές , οί γλώσσες , οί καρδιές καί οί πνεύμονες
πρέπει νά σημαίνονται ε'ίτε μέ μελάνη ε'ίτε μέ πυρά, μέ τή
βοήθεια μιας σφραγίδος άνταποκρινομένης στίς προδια
γραφές τοΰ σημείου 40 .

Πάντως , ή σφράγιση τών γλωσσών καί τών καρδιών δέν
είναι υποχρεωτική στά βοοειδή κάτω τών τριών μηνών,
στούς χοίρους, τά προβατοειδή καί τά αίγοειδή .

43 . Τά τεμάχια, εξαιρέσει τοΰ βοείου καί χοιρείου λίπους ,
της ουράς , τών ώτων καί τών ποδών, πού έχουν αποκτηθεί
εντός εργαστηρίου τεμαχισμοΰ άπό σφάγια κανονικά
σημανθέντα πρέπει , εφ' όσον δέν είναι σφραγισμένα, νά
σημανθοΰν μέ μελάνη ή πυρά μέ σφραγίδα άνταποκρινο
μένη στίς προδιαγραφές τοΰ σημείου 40 καί φέρουσα άντί
τοΰ άριθμοΰ κτηνιατρικής έγκρίσεως τοΰ σφαγείου, τόν
άριθμό τοΰ εργαστηρίου τεμαχισμού .

Τά τεμάχια τοΰ λαρδίου καί τοΰ στήθους (μπέικον) τών
όποιων τό δέρμα εχει άφαιρεθεϊ δύνανται νά συγκεντρω
θούν μέχρι πέντε τεμάχια, κάθε παρτίδα καί .κάθε τεμά
χιο, άν τοΰτο είναι μεμονωμένο , πρέπει νά μολυβδο
σφραγίζονται κατόπιν έπισήμου ελέγχου καί νά φέρουν
ετικέτα άνταποκρινομένη στίς προδιαγραφές τοΰ ση
μείου 44 .

Ή σήμανση δύναται νά πραγματοποιείται μέ μιά σφρα
γίδα πλακίδιο ώοειδοΰς σχήματος. Αυτή ή σφραγίδα
πλακίδιο , πού τοποθετείται σέ κάθε τεμάχιο, πρέπει νά
είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε ή έκ νέου
χρήση της νά καθίσταται αδύνατη· πρέπει νά κατασκευά
ζεται άπό άνθεκτικά ύλικά άνταποκρινόμενα σ' όλες τίς
απαιτήσεις της ύγιεινής . ' Επί της σφραγίδος πλακιδίου
πρέπει νά αναγράφονται , μέ χαρακτήρες άπολύτως ευα
νάγνωστους , οί παρακάτω ενδείξεις :

— στό άνω τμήμα, μέ κεφαλαία, τά άρχικά της άποστέλ
λουσας τρίτης χώρας, όπως αύτά γίνονται άποδεκτά
στά πλαίσια της διεθνούς συμβάσεως πού διέπει τήν
έγγραφή στά μητρώα τών οχημάτων μετά μηχανής·

— στό κέντρο, τόν άριθμό της κτηνιατρικής έγκρίσεως
τοΰ έργαστηρίου τεμαχισμοΰ .
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Τά στοιχεία πρέπει νά έχουν ΰψος 0,2 έκατ . γιά τά γράμ
ματα καί τά ψηφία .

Ή σφραγίδα-πλακίδιο δύναται νά περιλαμβάνει ενδειξη
μέ τήν όποία τακτοποιείται ό κτηνίατρος ό όποιος
προέβη στήν υγειονομική έπιθεώρηση των κρεάτων .

44 . Οί συσκευασίες πρέπει νά φέρουν ετικέτα , καλώς όρατή
στήν όποία εναποτίθεται μία ευανάγνωστη σφραγίδα πού
είναι αντίγραφο μιας άπό τίς σφραγίδες πού άναφέρονται
στά σημεία 40 καί 43 . Ή ετικέτα αυτή πρέπει νά τοποθε
τείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά σχίζεται δταν άνοίγεται
ή συσκευασία. Ή έτικέττα αύτή φέρει επί πλέον ëvav
αριθμό της σειράς (αύξοντα άριθμό).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

45 . a) Οί συσκευασίες (επί παραδείγματι ξυλοκιθώτια , χαρ
τοκιβώτια) πρέπει νά ανταποκρίνονται σ' όλους τούς
κανόνες υγιεινής, ιδίως :

— νά μήν αλλοιώνουν τούς οργανοληπτικούς χαρα
κτήρες τών νωπών κρεάτων

— νά μήν μεταφέρουν στά νωπά κρέατα επιβλαβείς
ουσίες γιά τήν υγεία τοΰ ανθρώπου -

— νά είναι άρκετά στερεά ώστε νά εξασφαλίζουν μία
άποτελεσματική προστασία τών νωπών κρεάτων
κατά τή διάρκεια της μεταφοράς καί τών χει
ρισμών.

β) Τά μέσα συσκευασίας δέν πρέπει νά χρησιμοποιοΰ
νται έκ νέου γιά τή συσκευασία τών νωπών κρεάτων
εκτός εάν είναι άπό ύλικά άνθετικά στή διάβρωση ,
καθαρίζονται εύκολα καί έχουν, προηγουμένως, κα
θαρισθεί καί άπολυμανθεΐ .

46 . Όταν τά τεμαχισμένα νωπά κρέατα ή τά παραπροϊόντα
περιτυλίσσονται εντός ένός μέσου συσκευασίας (έπί
παραδείγματι πλαστικού φύλλου) σέ άμεση επαφή μέ
αύτό , ή εργασία αύτή πρέπει νά πραγματοποιείται άμέ
σως μετά τόν τεμαχισμό καί κατά τρόπο άνταποκρινό
μενο στούς κανόνες υγιεινής .

' Εξαιρέσει τών τεμαχίων λαρδίου καί στήθους (μπέικον)
τά τεμαχισμένα νωπά κρέατα πρέπει νά έχουν προστατευ
τική συσκευασία, εκτός αν μεταφέρονται άνηρτημένα.

Τά μέσα αυτά συσκευασίας πρέπει νά είναι διαφανή ,
άχροα καί νά ανταποκρίνονται , έπί πλέον, στούς όρους
πού ύποδεικνύονται στό σημείο 45 στοιχείο a)· αύτά δέν
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν γιά δεύτερη φορά γιά τή
συσκευασία νωπών κρεάτων.

47. Τά μέσα συσκευασίας πού άναφέρονται στά σημεία 45
καί 46 δέν δύνανται νά περιέχουν παρά μόνο τεμαχισμένα
νωπά κρέατα πού ανήκουν στό αύτό είδος ζώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

48 . Τά νωπά κρέατα πού προορίζονται γιά εισαγωγές στήν
Κοινότητα πρέπει νά ψύχονται αμέσως μετά τήν έπιθεώ
ρηση πού διενεργείται μετά τή σφαγή καί νά διατηρού

νται σταθερά σ' εσωτερική θερμοκρασία κατωτέρα ή ϊση
τών +7 "C γιά τά σφάγια καί τά τεμάχια τους καί +3 "C
γιά τά παραπροϊόντα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

49. Τά νωπά κρέατα πρέπει νά μεταφέρονται μέ μεταφορικά
μέσα κατασκευασμένα καί εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε
καθ' όλη τή διάρκεια της μεταφοράς οί θερμοκρασίες οί
αναφερόμενες στό σημείο 48 νά έξασφαλίζονται καί νά
διατηρείται ή ταυτότητα τών κρεάτων αύτών .

50. Τά μέσα μεταφοράς τών κρεάτων αύτών πρέπει νά αντα
ποκρίνονται στίς άκόλουθες άπαιτήσεις :

a) τά έσωτερικά τοιχώματα αύτών ή κάθε αλλο τμήμα
δυνάμενο νά ελθει σ' έπαφή μέ τά νωπά κρέατα πρέπει
νά εχει κατασκευασθεί άπό ύλικά άνθεκτικά στή διά
βρωση καί μή δυνάμενα νά άλλοιώσουν τούς οργανο
ληπτικούς χαρακτήρες τών νωπών κρεάτων, οΰτε νά

καταστήσουν τά τελευταία αυτά επιβλαβή γιά τήν αν
θρώπινη υγεία - τά τοιχώματα αύτά πρέπει νά είναι
λεία, νά καθαρίζονται καί νά άπολυμαίνονται εύκολα*

β) πρέπει νά είναι εφοδιασμένα μέ αποτελεσματικές συ
σκευές, οί όποιες νά εξασφαλίζουν τήν προστασία
τών νωπών κρεάτων άπό τά έντομα καί τή σκόνη καί
νά είναι υδατοστεγή , κατά τρόπο ώστε νά άποφεύγε
ται κάθε διαρροή υγρών

γ) πρέπει , γιά τή μεταφορά τών σφαγίων, τών ήμιμορίων
ή τών τεταρτημορίων, καθώς καί τοΰ μή συσκευασθέ
ντος , τεμαχισμένου νωποΰ κρέατος, νά είναι εφοδια
σμένα μέ στηρίγματα άναρτήσεως , άπό ύλικά άνθε
κτικά στή διάβρωση , τοποθετημένα σέ τέτοιο ΰψος
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ώστε τά κρέατα νά μή v δύνανται νά εφάπτονται του
δαπέδου - ή διάταξη αύτη δέν έφαρμόζεται στά κατε
ψυγμένα κρέατα τά όποια είναι εφοδιασμένα μέ
ύγιεινή συσκευασία.

51 . Τά μέσα μεταφοράς των νωπών κρεάτων δέν δύνανται σέ
καμία περίπτωση νά χρησιμοποιούνται γιά τή μεταφορά
ζώντων ζώων ή οιουδήποτε άλλου προϊόντος δυναμένου
νά άλλοιώσει ή νά μολύνει τά νωπά κρέατα .

52 . Κανένα αλλο προϊόν δέν δύναται νά μεταφέρεται συγ
χρόνως μέ νωπά κρέατα εντός του ιδίους οχήματος ή μη
χανικού μέσου . Έπί πλέον, οί στόμαχοι πρέπει νά
μεταφέρονται μόνο έφ' όσον έχουν λευκανθεϊ , οί κεφαλές
καί τά άκρα έφ' όσον έχουν υποστεί εκδορά ή ζεματισθεϊ
καί αποτριχωθεί .

53 . Τά νωπά κρέατα δέν δύνανται νά μεταφερθούν εντός οχή
ματος ή μηχανικού μέσου τό όποιο δέν είναι καθαρό καί
τό όποιο δέν εχει άπολυμανθεΐ .

54 . Τά σφάγια, τά ημιμόρια καί τά τεταρτημόρια , εξαιρεσει
τού κατεψυγμένου κρέατος τού συσκευασμένου σύμφωνα
μέ τούς όρους καί τίς απαιτήσεις της υγιεινής , πρέπει νά
μεταφέρονται πάντα άνηρτημένα . Τά αλλα τεμάχια κα
θώς καί τά παραπροϊόντα πρέπει νά αναρτώνται ή νά
τοποθετούνται σέ υποστηρίγματα, έφ' όσον δέν περιέ
χονται εντός συσκευασίας ή εύρίσκονται σέ δοχεία άπό
ύλικά ανθεκτικά στή διάβρωση . Τά ύποστηρίγματα αυτά,
τά μέσα συσκευασίας ή τά δοχεία πρέπει νά είναι σύμ
φωνα μέ τίς απαιτήσεις της όγιεινής καί τίς διατάξεις της
οδηγίας αυτής . Τά εντόσθια πρέπει πάντοτε νά μεταφέ
ρονται σέ μέσα συσκευασίας άνθετικά καί αδιάβροχα στά
ύγρά καί στίς λιπαρές ούσίες . Τά δοχεία καί τά ύποστη
ρίγματα δέν δύνανται νά επαναχρησιμοποιηθούν παρά
μόνον άφού καθαρισθούν καί άπολυμανθούν .

55 . Ό επίσημος κτηνίατρος πρέπει νά βεβαιωθεί πρίν τήν
άποστολή , ότι τά μέσα μεταφοράς καθώς καί οί συνθήκες
φορτώσεως είναι σύμφωνα μέ τούς δρους ύγιεινής οί
όποιοι ορίζονται στό παρόν κεφάλαιο .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ

σχετικό μέ νωπά κρέατα ( ) προοριζόμενα γιά
(όνομα του Κράτους Μέλους της ΕΟΚ)

Άριθ ( )

Άποστέλλουσα χώρα
'Υπουργείο
'Υπηρεσία
Σχετικά

I. Ταυτοποίηση τών κρεάτων :

Κρέατα άπό
(είδος ζώου)

Είδος τεμαχίων
Είδος συσκευασίας
'Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας
Καθαρό βάρος

II . Προελευση κρεάτων :

Διεύθυνση(-εις)καίάριθμός(-οί)κτηνιατρικήςέγκρίσεωςτού(τών)έγκεκριμένου(-ων)σφαγείου(-ων)

Διεύθυνση(-εις) καί άριθμός(-οί) κτηνιατρικής εγκρίσεως του (τών) έγκεκριμένου(-ων) εργαστη

ρίου(-ων) τεμαχισμού

III . Προορισμός τών κρεάτων:

Τά κρέατα άποστέλλονται άπό :
(τόπος αποστολής)

εις :
(χώρα καί τόπος προορισμού)

μέ τό άκόλουθο μεταφορικό μέσο (3)
"Ονομα καί διεύθυνση τού άποστολέως
"Ονομα καί διεύθυνση τού παραλήπτου

( ) Νωπά κρέατα : Σύμφωνα μέ τήν όδηγία πού άφορα στά υγειονομικά προβλήματα καί στά υγειονομικά μέτρα κατά τήν εισαγωγή ζώων
του βοείου καί χοιρείου είδους καί νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών, όλα τά τμήματα τά όποια εΓναι κατάλληλα γιά τήν
άνθρώπινη κατανάλωση τών κατοικίδιων ζώων τά όποια ανήκουν στά είδη τών βοοειδών , χοίρων, προβατοειδών , αίγοειδών , καθώς
καί τών μονόπλων , τά όποια δέν έχουν υποβληθεί σέ καμιά έπεξεργασία δυναμένη νά έξασφαλίσει τή συντήρηση τους· πάντως , τά
συντηρούμενα διά του ψύχους θεωρούνται νωπά .

( 2 ) Προαιρετικό .
(■') Γιά τά βαγόνια καί τά φορτηγά νά σημειοΟνται οί άριθμοί μητρώων καί γιά τά αεροπλάνα, ό αριθμός πτήσεως .
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IV . Βεβαίωση καταλληλότητος

O υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος , βεβαιώνει :

α) — δτι τά ανωτέρω αναφερόμενα κρέατα (4),
— ότι ή ετικέτα πού τοποθετήθηκε στά μέσα συσκευασίας τών ανωτέρω αναφερομένων κρεά
των (4) φέρει(-ουν) (4) τή σφραγίδα μέ τήν όποία βεβαιοΰται ότι τά κρέατα προέρχονται εξ
ολοκλήρου άπό ζώα σφαγέντα σ' έγκεκριμένα γιά εξαγωγές πρός τή χώρα προορισμού
σφαγεία'

6) ότι τά κρέατα κρίθηκαν κατάλληλα γιά τήν ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν κτηνιατρικής
επιθεωρήσεως πραγματοποιηθείσης σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού άπαιτοϋνται άπό τή χώρα
προορισμοί

γ) ότι τά νωπά κρέατα έχουν τεμαχισθεί σέ έγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (4) -
δ) ότι τά κρέατα έχουν - δέν έχουν - ύποβληθεΐ σέ τριχινοσκόπηση (4)·
ε ) ότι τά μέσα μεταφοράς καθώς καί οί συνθήκες φορτώσεως τών κρεάτων αυτής τής άποστολής
είναι σύμφωνες μέ τίς άπαιτήσεις τής υγιεινής οί όποιες προβλέπονται γιά αποστολές πρός τίς
χώρες προορισμού .

Εν τήν
' Υπογραφή τοΰ επίσημου κτηνίατρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

πού ισχύει γιά τά νωπά κρέατα πού εισάγονται άπό τρίτες χώρες

Κράτος Μέλος εις τό όποιο πραγματοποιήθηκε ό ελεγχος κατά τήν εισαγωγή

Σταθμός ελέγχου

Είδος κρεάτων

Συσκευασία

'Αριθμός σφαγίων

'Αριθμός ήμιμορίων

'Αριθμός τεταρτημορίων ή χαρτοκιβωτίων

Καθαρό βάρος

Τρίτη χώρα καταγωγής

Ό υπογεγραμμένος έπίσημος κτηνίατρος πιστοποιεί ότι τά κρέατα, τά αναφερόμενα στό παρόν πιστο
ποιητικό , έχουν ελεγχθεί κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς τους .

(Τόπος καί ήμερομηνία) ' Επίσημος κτηνίατρος

( ) ( )

( ) Νά διαγραφεί ή περιττή ένδειξη .


