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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22 ∆εκεµβρίου 2004

για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση
των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση
των ζώων που είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη απαιτεί από
την Κοινότητα και τα κράτη µέλη να λαµβάνουν πλήρως
υπόψη τις ανάγκες καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη δια-
µόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών τους για τη
γεωργία και τις µεταφορές.

(2) Βάσει της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
19 Νοεµβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη
µεταφορά (3), το Συµβούλιο θέσπισε κανόνες στον τοµέα της
µεταφοράς των ζώων προκειµένου να καταργήσει τα τεχνικά
εµπόδια για το εµπόριο ζώντων ζώων και να επιτρέψει την
εύρυθµη λειτουργία των οργανώσεων αγοράς, εξασφαλίζο-
ντας παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τα
εν λόγω ζώα.

(3) Στην έκθεση σχετικά µε την πείρα που έχουν αποκτήσει τα
κράτη µέλη µετά την εφαρµογή της οδηγίας 95/29/EΚ του
Συµβουλίου, της 29 Ιουνίου 1995, για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των
ζώων κατά τη µεταφορά (4), την οποία υπέβαλε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε την
οδηγία 91/628/ΕΟΚ, η Επιτροπή συνιστά την τροποποίηση
της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα αυτόν.

(4) Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν επικυρώσει την Ευρω-
παϊκή Σύµβαση για την προστασία των ζώων κατά τις διε-
θνείς µεταφορές και το Συµβούλιο έδωσε εντολή στην Επι-
τροπή να διαπραγµατευθεί, εξ ονόµατος της Κοινότητας, την
αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία των
ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές.

(5) Για λόγους που συνδέονται µε την καλή διαβίωση των ζώων,
η µεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας,
συµπεριλαµβανοµένων των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να
περιορίζεται κατά το δυνατόν.

(6) Στις 19 Ιουνίου 2001 (5) το Συµβούλιο κάλεσε την Επι-
τροπή να υποβάλει προτάσεις για την εξασφάλιση της ουσια-
στικής εφαρµογής και του αυστηρού ελέγχου της υφι-
στάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, για τη βελτίωση της προ-
στασίας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, για την
πρόληψη της εκδήλωσης και διάδοσης λοιµωδών νόσων των
ζώων και για τη θέσπιση αυστηρότερων όρων για την
πρόληψη του πόνου και της ταλαιπωρίας, ώστε να εξασφαλί-
ζονται η καλή διαβίωση και η υγεία των ζώων κατά τη διάρ-
κεια της µεταφοράς και µετά από αυτήν.

(7) Στις 13 Νοεµβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την τροπο-
ποίηση των υφιστάµενων κοινοτικών κανόνων για τη µετα-
φορά ζώντων ζώων, κυρίως µε σκοπό:

— να ζητείται η γνώµη της αρµόδιας επιστηµονικής επι-
τροπής για τη διάρκεια της µεταφοράς ζώων,

— να προταθεί ένα εναρµονισµένο υπόδειγµα ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού για τους µεταφορείς· να εναρµονιστούν
τα σχέδια δροµολογίου για µεταφορές µεγάλης διάρ-
κειας,

— να εξασφαλιστεί ότι κάθε µέλος του προσωπικού που
µεταχειρίζεται ζώα κατά τη µεταφορά έχει παρακολουθή-
σει ολοκληρωµένη κατάρτιση αναγνωρισµένη από τις
αρµόδιες αρχές, και

— να εξασφαλιστεί ότι στους κτηνιατρικούς ελέγχους που
διενεργούνται στους συνοριακούς σταθµούς επι-
θεώρησης της Κοινότητας περιλαµβάνεται διεξοδική
εξέταση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων κατά τη
µεταφορά τους.
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(1) Γνώµη της 30 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) ΕΕ C 110 της 30.4.2004, σ. 135.
(3) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-

ταία µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003,
σ. 1).

(4) EE L 148 της 30.6.1995, σ. 52. (5) ΕΕ C 273 της 28.9.2001, σ. 1.



(8) Στις 11 Μαρτίου 2002 η επιστηµονική επιτροπή για την
υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων διατύπωσε
γνώµη για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη µετα-
φορά. Συνεπώς, η κοινοτική νοµοθεσία θα πρέπει να τροπο-
ποιηθεί αναλόγως για να λάβει υπόψη τα νέα επιστηµονικά
δεδοµένα, αποδίδοντας παράλληλα προτεραιότητα στην
ανάγκη να εξασφαλιστεί δεόντως η εφαρµογή της νοµοθε-
σίας στο άµεσο µέλλον.

(9) Θα προταθούν ειδικές διατάξεις για τα πουλερικά, τις γάτες
και τους σκύλους, αφού γνωµοδοτήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA).

(10) Υπό το πρίσµα της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρ-
µογή της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για την εναρµόνιση της κοι-
νοτικής νοµοθεσίας για τη µεταφορά των ζώων και των δυ-
σχερειών που αντιµετωπίζονται λόγω των διαφορών στην
µεταφορά της οδηγίας αυτής στο εθνικό επίπεδο, είναι σκό-
πιµο να καθοριστούν µε κανονισµό οι κοινοτικοί κανόνες
στον τοµέα αυτόν. Εν αναµονή της θέσπισης λεπτοµερών
διατάξεων για ορισµένα είδη ζώων τα οποία έχουν ιδιαίτερες
ανάγκες και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ περιορισµένο τµήµα
του κοινοτικού ζωικού κεφαλαίου, είναι σκόπιµο τα κράτη
µέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν
πρόσθετες εθνικές διατάξεις για τη µεταφορά αυτών των
συγκεκριµένων ειδών ζώων.

(11) Για να διασφαλισθεί η συγκροτηµένη και αποτελεσµατική
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σε ολόκληρη την Κοι-
νότητα µε γνώµονα τη βασική της αρχή σύµφωνα µε την
οποία τα ζώα δεν πρέπει να µεταφέρονται µε τρόπο που
µπορεί να τους προξενήσει τραυµατισµούς και αδικαιο-
λόγητη ταλαιπωρία, είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµε-
ρείς διατάξεις για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών που
προκύπτουν σε σχέση µε τους διάφορους τύπους µετα-
φοράς. Οι λεπτοµερείς αυτές διατάξεις θα πρέπει να ερµη-
νεύονται και να εφαρµόζονται βάσει της προαναφερόµενης
αρχής, θα πρέπει δε να καθίστανται επίκαιρες εγκαίρως
οσάκις γίνεται φανερό, υπό το πρίσµα ιδίως των νέων επι-
στηµονικών πορισµάτων, ότι για συγκεκριµένα είδη ή τύπους
µεταφοράς δεν εξασφαλίζουν πλέον τη συµµόρφωση προς
την ανωτέρω αρχή.

(12) Η µεταφορά για εµπορικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις
µεταφορές που συνεπάγονται άµεση ανταλλαγή χρηµάτων,
αγαθών ή υπηρεσιών. Η µεταφορά για εµπορικούς σκοπούς
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις µεταφορές που παράγουν ή
αποσκοπούν στην άµεση ή έµµεση παραγωγή κέρδους.

(13) Η εκφόρτωση και η µετέπειτα επαναφόρτωση των ζώων θα
µπορούσε επίσης να αποτελεί πηγή άγχους για τα ζώα, ενώ
η επαφή στα σηµεία ελέγχου, προηγουµένως µνηµονευόµενα
ως σηµεία στάσης, θα µπορούσε, υπό ορισµένες συνθήκες,
να οδηγήσει στην εξάπλωση λοιµωδών νόσων. Ως εκ τούτου,
είναι σκόπιµο να προβλέπονται ειδικά µέτρα που να δια-
σφαλίζουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων κατά
την ανάπαυση στα σηµεία ελέγχου. Είναι, εποµένως, ανα-
γκαίο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/97 του Συµβουλίου της 25 Ιουνίου 1997 για
τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σηµεία στάσης
και για την τροποποίηση του σχεδίου δροµολογίου που
αναφέρεται στο παράρτηµα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ (1).

(14) Οι κακές συνθήκες διαβίωσης οφείλονται συχνά στην
έλλειψη εκπαίδευσης. Συνεπώς, κάθε άτοµο που µεταχειρίζε-
ται ζώα κατά τη µεταφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει
παρακολουθήσει κατάρτιση, η δε κατάρτιση θα πρέπει να
παρέχεται µόνον από οργανισµούς εγκεκριµένους από τις
αρµόδιες αρχές.

(15) Οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη µεταφορά είναι
κυρίως αποτέλεσµα της καθηµερινής συµπεριφοράς των
µεταφορέων. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι αρµόδιες αρχές
ενδέχεται να παρεµποδίζονται, δεδοµένου ότι οι µεταφορείς
είναι ελεύθεροι να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε
διάφορα κράτη µέλη. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει µεγα-
λύτερη ευθύνη και διαφάνεια εκ µέρους των µεταφορέων
όσον αφορά την κατάστασή τους και τις δραστηριότητές
τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατέχουν
άδεια, να αναφέρουν συστηµατικά τυχόν δυσκολίες και να
τηρούν ακριβή αρχεία για τις ενέργειές τους και τα αποτελέ-
σµατα.

(16) Στη µεταφορά ζώων δεν εµπλέκονται µόνον οι µεταφορείς
αλλά και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως οι κτηνοτρό-
φοι, οι έµποροι, τα κέντρα συγκέντρωσης και τα σφαγεία.
Συνεπώς, ορισµένες υποχρεώσεις που αφορούν τις συνθήκες
διαβίωσης των ζώων θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις
επιχειρήσεις που εµπλέκονται στη µεταφορά ζώων.

(17) Τα κέντρα συγκέντρωσης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
στη µεταφορά ορισµένων ειδών ζώων. Συνεπώς, τα κέντρα
συγκέντρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι
και οι επισκέπτες τους γνωρίζουν και τηρούν την κοινοτική
νοµοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά.

(18) Εν σχέσει προς τα σύντοµα ταξίδια, τα µακρινά ταξίδια ενδέ-
χεται να επιδεινώνουν περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης
των ζώων. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές δια-
δικασίες για να διασφαλιστεί η καλύτερη τήρηση των προτύ-
πων, ιδίως µε την βελτίωση της ιχνηλασιµότητας των εν
λόγω δραστηριοτήτων µεταφοράς.
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(1) ΕΕ L 174 της 2.7.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1040/2003 της (ΕΕ L 151 της
19.6.2003, σ. 21).



(19) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της
20 ∆εκεµβρίου 1985, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινω-
νικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών (1)
προβλέπει µέγιστες περιόδους οδήγησης και ελάχιστες
περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς οχηµάτων. Είναι
σκόπιµο να ρυθµιστούν µε παρόµοιο τρόπο και τα ταξίδια
των ζώων. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβου-
λίου, της 20 ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (2) προβλέπει
την τοποθέτηση και τη χρήση της συσκευής ελέγχου για να
εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος της εφαρµογής της
κοινωνικής νοµοθεσίας στον τοµέα των οδικών µεταφορών.
Τα καταγραφόµενα δεδοµένα πρέπει να κοινοποιούνται και
να ελέγχονται, ώστε να τηρείται η µέγιστη περίοδος µετα-
φοράς που προβλέπεται από τη νοµοθεσία για τις συνθήκες
διαβίωσης των ζώων.

(20) Η ανεπαρκής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων
αρχών έχει ως αποτέλεσµα την ατελή εφαρµογή της κοινο-
τικής νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη µετα-
φορά. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτες διαδικασίες
για τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας µεταξύ των
αρµόδιων αρχών των διαφόρων κρατών µελών.

(21) Τα εγγεγραµµένα ιπποειδή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2,
σηµείο γ) της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ (3), µεταφέρονται συχνά
για µη εµπορικούς λόγους και οι µεταφορές αυτές πρέπει να
διενεργούνται σύµφωνα µε τους γενικούς στόχους του
παρόντος κανονισµού. Έχοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω
µεταφορών, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις
από ορισµένες διατάξεις όταν τα εγγεγραµµένα ιπποειδή
µεταφέρονται για διαγωνισµούς, αγώνες, πολιτιστικές
εκδηλώσεις ή εκτροφή. Ωστόσο, τέτοια παρέκκλιση δεν
πρέπει να εφαρµόζεται στα ιπποειδή που µεταφέρονται,
κατ' ευθείαν ή µετά από διέλευση µέσω αγοράς ή κέντρου
διαλογής, σε σφαγείο για σφαγή, τα οποία σύµφωνα µε το
άρθρο 2 σηµείο δ) και 8 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση,
της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρούνται ως
«ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή».

(22) Η ανεπαρκής παρακολούθηση των παραβάσεων της νοµοθε-
σίας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ενθαρρύνει τη µη
τήρηση της νοµοθεσίας και οδηγεί στη στρέβλωση του αντα-
γωνισµού. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες διαδι-
κασίες σε όλη την Κοινότητα, ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι
και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις της νοµοθεσίας
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που

θα επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρό-
ντος κανονισµού και να µεριµνούν για την εφαρµογή τους.
Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλο-
γικές και αποτρεπτικές.

(23) Σηµαντικός αριθµός ζώων µεταφέρονται µε πλοία µετα-
φοράς ζώων σε πολύ µεγάλες αποστάσεις από και εντός της
Κοινότητας, η δε θαλάσσια µεταφορά µπορεί να ελέγχεται
στον τόπο αναχώρησης. Είναι, συνεπώς, ουσιαστικό να θεσπι-
στούν συγκεκριµένα µέτρα και πρότυπα για τον τρόπο αυτόν
µεταφοράς.

(24) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νοµοθεσίας, η οδηγία
64/432/ΕΟΚ, της 26 Ιουνίου 1964, περί προβληµάτων
υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (4) θα πρέπει να τρο-
ποποιηθεί ώστε να προσαρµοστεί στον παρόντα κανονισµό
σε ό, τι αφορά την έγκριση των κέντρων συγκέντρωσης και
τις απαιτήσεις για τους µεταφορείς.

(25) Η οδηγία 93/119/ΕΚ, της 22ας ∆εκεµβρίου 1993, για την
προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή
τους (5) θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να προσαρ-
µοστεί στον παρόντα κανονισµό σε ό, τι αφορά τη χρήση
συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

(26) Οι κανόνες και οι διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών
που θεσπίζονται µε την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 21 Νοεµβρίου 1989, για την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και τη
συνεργασία των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της κτηνιατρικής και ζωο-
τεχνικής νοµοθεσίας (6), θα πρέπει να εφαρµόζονται στις
συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη µεταφορά ώστε να
εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισµού.

(27) Η απόφαση 98/139/EΚ της Επιτροπής (7) θεσπίζει ορισµέ-
νους λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τους επιτόπιους ελέγ-
χους στον κτηνιατρικό τοµέα που διενεργούν εµπειρογνώµο-
νες της Επιτροπής στα κράτη µέλη, οι οποίοι θα πρέπει να
συµβάλλουν στη διασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού.

(28) Ο παρών κανονισµός περιλαµβάνει διατάξεις για τον αερισµό
των οδικών οχηµάτων που µεταφέρουν ζώα σε ταξίδια
µεγάλης διάρκειας. Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (EΚ)
αριθ. 411/98 του Συµβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 1998,
σχετικά µε συµπληρωµατικούς κανόνες προστασίας των
ζώων οι οποίοι ισχύουν για τα οδικά οχήµατα που χρησιµο-
ποιούνται για τη µεταφορά ζώων σε ταξίδια διάρκειας άνω
των οκτώ ωρών (8) θα πρέπει να καταργηθεί.
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(1) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1.
(2) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
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(6) ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34.
(7) ΕΕ L 38 της 12.2.1998, σ. 10.
(8) ΕΕ L 52 της 21.2.1998, σ. 8.



(29) Είναι σκόπιµο να εφαρµόσει το Συµβούλιο απλή διαδικασία
για την ενηµέρωση ορισµένων σηµαντικών τεχνικών στοι-
χείων του παρόντος κανονισµού, ιδίως υπό το πρίσµα της
αξιολόγησης των συνεπειών του για τη µεταφορά ζώντων
ζώων στο πλαίσιο της διευρυµένης Κοινότητας, καθώς και
τον καθορισµό των προδιαγραφών του Συστήµατος
Πλοήγησης που θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλα τα
µέσα οδικής µεταφοράς, υπό το πρίσµα των µελλοντικών
τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα αυτό, όπως για παρά-
δειγµα η πλήρης υλοποίηση του συστήµατος Galileo.

(30) Είναι σκόπιµο να προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης
παρεκκλίσεων ούτως ώστε να λαµβάνεται υπ' όψη η από-
σταση ορισµένων περιοχών από το κυρίως έδαφος της Κοι-
νότητας, και ειδικότερα όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές περί των οποίων το άρθρο 299 της συνθήκης.

(31) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρό-
ντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28 Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελε-
στικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στη µεταφορά ζώντων
σπονδυλωτών ζώων η οποία πραγµατοποιείται εντός της Κοινότη-
τας, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ελέγχων που πρέπει να διε-
νεργούνται από τους αρµόδιους υπαλλήλους στις αποστολές που
εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότη-
τας.

2. Μόνον τα άρθρα 3 και 27 εφαρµόζονται στις εξής περι-
πτώσεις:

α) µεταφορά ζώων που εκτελείται από κτηνοτρόφους οι οποίοι
χρησιµοποιούν δικά τους αγροτικά οχήµατα ή µεταφορικά µέσα
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των γεωγραφικών
συνθηκών, απαιτείται εποχιακή µεταφορά ορισµένων ειδών ζώων·

β) µεταφορά που εκτελούν κτηνοτρόφοι, για τα δικά τους ζώα, µε
δικό τους µεταφορικό µέσο και για απόσταση µικρότερη των 50
km από την εκµετάλλευσή τους.

3. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τη θέσπιση τυχόν αυστη-
ρότερων εθνικών µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των

συνθηκών διαβίωσης των ζώων κατά τις µεταφορές που διεξάγονται
αποκλειστικά εντός του εδάφους κράτους µέλους ή για τις θαλάσ-
σιες µεταφορές από το έδαφος κράτους µέλους.

4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοι-
νοτικής κτηνιατρικής νοµοθεσίας.

5. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στη µεταφορά ζώων η
οποία δεν έχει σχέση µε οικονοµική δραστηριότητα ούτε στην απευ-
θείας µεταφορά ζώων από ή προς κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλι-
νικές, κατόπιν υπόδειξης κτηνιάτρου.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

α) «ζώα»: τα ζώντα σπονδυλωτά ζώα·

β) «κέντρα συγκέντρωσης»: τα µέρη, όπως εκµεταλλεύσεις, κέντρα
συλλογής και αγορές, στα οποία συγκεντρώνονται, προκειµέ-
νου να συσταθούν παρτίδες, κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή,
αιγοπρόβατα ή χοίροι προερχόµενα από διάφορες εκµεταλλεύ-
σεις·

γ) «συνοδός»: το άµεσα υπεύθυνο πρόσωπο για την ορθή µετα-
χείριση των ζώων που τα συνοδεύει κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού·

δ) «συνοριακός σταθµός επιθεώρησης»: οποιοσδήποτε σταθµός
ελέγχου που ορίζεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6
της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ (2), για τη διεξαγωγή κτηνιατρικών
ελέγχων στα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες στα
σύνορα της επικράτειας της Κοινότητας·

ε) «κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία»: η νοµοθεσία που αναφέρε-
ται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ (3) και τυχόν µεταγενέστερες εκτελεστικές διατά-
ξεις·

στ) «αρµόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους µέλους που είναι
αρµόδια για τη διενέργεια ελέγχων των συνθηκών διαβίωσης
των ζώων ή κάθε αρχή στην οποία έχει µεταβιβάσει την αρµο-
διότητα αυτήν·

ζ) «εµπορευµατοκιβώτιο»: κάθε είδους κλουβί, κιβώτιο, περιέκτης
ή άλλη ανθεκτική κατασκευή που χρησιµοποιείται για τη µετα-
φορά ζώων και δεν είναι µεταφορικό µέσο·

η) «σηµεία ελέγχου»: τα σηµεία ελέγχου που µνηµονεύονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/97·

θ) «σηµείο εξόδου»: συνοριακός σταθµός επιθεώρησης ή
οποιοδήποτε άλλο µέρος ορίζεται από ένα κράτος µέλος από
το οποίο τα ζώα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας·
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(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
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ι) «ταξίδι»: η συνολική διαδικασία της µεταφοράς από τον τόπο
αναχώρησης έως τον τόπο προορισµού, συµπεριλαµβανοµένων
της εκφόρτωσης, του σταβλισµού και της φόρτωσης που
πραγµατοποιούνται στους ενδιάµεσους σταθµούς του ταξι-
δίου·

ια) «φύλακας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πλην του µετα-
φορέα, που έχει την ευθύνη ή µεταχειρίζεται ζώα σε µόνιµη ή
προσωρινή βάση·

ιβ) «πλοίο µεταφοράς ζώων»: πλοίο το οποίο χρησιµοποιείται ή
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά κατοικίδιων
ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων ή χοίρων και το οποίο
δεν είναι οχηµαταγωγό Ro-Ro ούτε πλοίο που µεταφέρει ζώα
σε κινητά εµπορευµατοκιβώτια·

ιγ) «ταξίδι µεγάλης διάρκειας»: ταξίδι το οποίο υπερβαίνει τις 8
ώρες, η αρχή του οποίου υπολογίζεται από τη στιγµή που το
πρώτο ζώο της παρτίδας µετακινείται·

ιδ) «µεταφορικά µέσα»: τα οδικά ή σιδηροδροµικά οχήµατα, τα
πλοία και τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για τη µετα-
φορά ζώων·

ιε) «συστήµατα πλοήγησης»: οι υποδοµές που παρέχουν µέσω
δορυφόρου παγκόσµιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυηµένες
υπηρεσίες χρονικού εντοπισµού και εντοπισµού θέσης ή
οποιαδήποτε τεχνολογία που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θεω-
ρούνται ισοδύναµες για τους σκοπούς του παρόντος κανονι-
σµού·

ιστ) «επίσηµος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που διορίζεται από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους·

ιζ) «διοργανωτής»:

i) ο µεταφορέας που έχει αναθέσει µε υπεργολαβία σε έναν
τουλάχιστον άλλο µεταφορέα µέρος του ταξιδιού, ή

ii) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει αναθέσει ταξίδι σε
έναν ή περισσότερους µεταφορείς, ή

iii) το πρόσωπο που έχει υπογράψει το τµήµα 1 του ηµερο-
λογίου ταξιδίου που προβλέπεται στο παράρτηµα II,

ιη) «τόπος αναχώρησης»: ο τόπος όπου το ζώο φορτώνεται για
πρώτη φορά σε µεταφορικό µέσο, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει σταβλιστεί εκεί επί 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την
ώρα αναχώρησης·

ωστόσο, κέντρα συγκέντρωσης που έχουν εγκριθεί σύµφωνα
µε την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία µπορούν να θεωρού-
νται τόποι αναχώρησης, εφόσον:

i) η απόσταση που διανύεται από τον αρχικό τόπο φόρτωσης
έως το κέντρο συγκέντρωσης είναι µικρότερη των 100
km, ή

ii) τα ζώα έχουν σταβλιστεί µε επαρκή στρωµνή, ει δυνατόν
όχι δεµένα, και έχουν ποτιστεί επί τουλάχιστον έξι ώρες
πριν από την ώρα αναχώρησης από το κέντρο συγκέ-
ντρωσης·

ιθ) «τόπος προορισµού»: ο τόπος όπου το ζώο εκφορτώνεται από
µεταφορικό µέσο και

i) σταβλίζεται επί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα
αναχώρησης, ή

ii) σφάζεται,

κ) «τόπος ανάπαυσης ή µεταφόρτωσης»: κάθε τόπος στάσης κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού που δεν είναι ο τόπος προορισµού,
συµπεριλαµβανοµένου και του τόπου όπου τα ζώα αλλάζουν
µεταφορικό µέσο, µε ή χωρίς εκφόρτωση·

κα) «εγγεγραµµένα ιπποειδή»: τα εγγεγραµµένα ιπποειδή που
µνηµονεύονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ (1)·

κβ) «πλοίο Ro-Ro»: ποντοπόρο οχηµαταγωγό πλοίο το οποίο είναι
διαρρυθµισµένο έτσι ώστε να µπορούν να εισέρχονται και να
εξέρχονται απευθείας από αυτό οδικά ή σιδηροδροµικά
οχήµατα·

κγ) «µεταφορά»: η µετακίνηση των ζώων που πραγµατοποιείται µε
ένα ή περισσότερα µεταφορικά µέσα και οι συναφείς δραστη-
ριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της φόρτωσης, της εκφόρ-
τωσης, της µεταφόρτωσης και της ανάπαυσης, έως ότου
ολοκληρωθεί η εκφόρτωση των ζώων στον τόπο προορισµού·

κδ) «µεταφορέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταφέρει
ζώα για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου·

κε) «µη δαµασµένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή που δεν µπορούν να
δεθούν ή να δεχθούν χαλινάρι χωρίς να υποστούν διέγερση,
πόνο ή ταλαιπωρία που είναι δυνατόν να αποφευχθεί·

κστ) «όχηµα»: το τροχοφόρο µεταφορικό µέσο που έχει δικό του
κινητήρα ή είναι ρυµουλκούµενο.

Άρθρο 3

Γενικοί όροι για τη µεταφορά των ζώων

Η µεταφορά των ζώων επιτρέπεται µόνο εφόσον γίνεται κατά τρόπο
που δεν ενδέχεται να προκαλέσει τραυµατισµούς και αδικαιολόγητη
ταλαιπωρία στα ζώα.

Επιπλέον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ελαχιστο-
ποίηση της διάρκειας του ταξιδιού και την κάλυψη των
αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

β) τα ζώα είναι ικανά να πραγµατοποιήσουν το προβλεπόµενο
ταξίδι·

γ) το µεταφορικό µέσο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί
και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατι-
σµοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφά-
λειά τους·
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δ) η υποδοµή για τη φόρτωση και την εκφόρτωση σχεδιάζεται,
κατασκευάζεται και χρησιµοποιείται καταλλήλως και λειτουργεί
κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και η
πρόκληση πόνου στα ζώα και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά
τους·

ε) το προσωπικό που χειρίζεται τα ζώα είναι κατάλληλα εκπαι-
δευµένο ή διαθέτει τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό ικανότη-
τες και εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς πρόκληση βίας ή
χρήση άλλων µεθόδων που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττό
φόβο, τραυµατισµό ή πόνο στα ζώα·

στ) η µεταφορά πραγµατοποιείται χωρίς καθυστέρηση µέχρι τον
τόπο προορισµού και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων ελέγ-
χονται τακτικά και διατηρούνται στα δέοντα επίπεδα·

ζ) προβλέπεται επαρκές εµβαδόν δαπέδου και ύψος για τα ζώα,
ανάλογα µε το µέγεθός τους και το προβλεπόµενο ταξίδι·

η) παρέχονται στα ζώα, σε τακτικά διαστήµατα, νερό, τροφή και
περίοδοι ανάπαυσης που αρµόζουν, από πλευράς ποσότητας
και ποιότητας, στο είδος τους και το µέγεθός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Άρθρο 4

Έγγραφα µεταφοράς

1. Επιτρέπεται να µεταφέρουν ζώα µόνον τα πρόσωπα που
έχουν, µέσα στο µεταφορικό µέσο, έγγραφα στα οποία αναφέρεται:

α) η καταγωγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων·

β) ο τόπος αναχώρησης·

γ) η ηµεροµηνία και η ώρα αναχώρησης·

δ) ο τόπος προορισµού·

ε) η προσδοκώµενη διάρκεια του ταξιδιού.

2. Ο µεταφορέας παρέχει στην αρµόδια αρχή, µόλις αυτή τα
ζητήσει, τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις προγραµµατισµού για τη µεταφορά ζώων

1. ∆εν επιτρέπεται να συνάπτεται σύµβαση ή να ανατίθεται µε
υπεργολαβία η µεταφορά ζώων εάν δεν πρόκειται για µεταφορέα
εγκεκριµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 1, ή το
άρθρο 11, παράγραφος 1.

2. Οι µεταφορείς προσδιορίζουν το φυσικό πρόσωπο αρµόδιο
για τη µεταφορά και εξασφαλίζουν ότι, ανά πάσα στιγµή, είναι
διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση
και την ολοκλήρωση του τµήµατος του ταξιδιού που είναι υπό την
ευθύνη τους.

3. Οι διοργανωτές εξασφαλίζουν ότι για κάθε ταξίδι:

α) δεν διακυβεύονται οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων από ανε-
παρκή συντονισµό των διαφόρων τµηµάτων του ταξιδίου και
λαµβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες, και

β) ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφο-
ριών, ανά πάσα στιγµή, προς την αρµόδια αρχή σχετικά µε τον
προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του ταξι-
διού.

4. Για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας µεταξύ κρατών µελών
καθώς και µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών κατά τα οποία
µεταφέρονται κατοικίδια ιπποειδή, πλην των εγγεγραµµένων
ιπποειδών, βοοειδή, χοίροι και αιγοπρόβατα, οι µεταφορείς και οι
διοργανωτές συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που αφορούν το
ηµερολόγιο ταξιδίου όπως περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 6

Μεταφορείς

1. Μόνο τα πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει
εκδοθεί από αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγρα-
φος 1, ή, για ταξίδια µεγάλης διάρκειας, σύµφωνα µε το άρθρο 11,
παράγραφος 1, µπορούν να ενεργούν ως µεταφορείς. Αντίγραφο
της άδειας παραδίδεται στην αρµόδια αρχή όταν µεταφέρονται ζώα.

2. Οι µεταφορείς κοινοποιούν στην αρµόδια αρχή τυχόν
αλλαγές σε σχέση µε τις πληροφορίες αυτές και τα έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια µεγάλης
διάρκειας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, το αργότερο εντός
15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµα-
τοποιήθηκαν οι αλλαγές.

3. Οι µεταφορείς µεταφέρουν τα ζώα σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι.

4. Οι µεταφορείς αναθέτουν τη µεταχείριση των ζώων σε προσω-
πικό που έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραρτηµάτων Ι και ΙΙ.

5. Μόνο τα πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγε-
λµατικής ικανότητας σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 2,
επιτρέπεται να οδηγούν ή να είναι συνοδοί σε οδικό όχηµα µετα-
φοράς κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων ή
πουλερικών. Το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας τίθεται
στη διάθεση της αρµόδιας αρχής όταν µεταφέρονται τα ζώα.
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6. Οι µεταφορείς µεριµνούν ώστε ένας συνοδός να συνοδεύει
κάθε αποστολή ζώων, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν τα ζώα µεταφέρονται σε ασφαλή εµπορευµατοκιβώτια µε
κατάλληλο αερισµό, τα οποία περιέχουν, εάν είναι ανάγκη,
επαρκή τροφή και νερό σε µη ανατρεπόµενα δοχεία για ταξίδι
διπλής διάρκειας από την προβλεπόµενη·

β) όταν ο οδηγός εκτελεί καθήκοντα συνοδού.

7. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 δεν εφαρµόζονται στα πρόσωπα
που µεταφέρουν ζώα σε απόσταση έως και 65 km από τον τόπο
αναχώρησης µέχρι τον τόπο προορισµού.

8. Οι µεταφορείς θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας αρχής της
χώρας στην οποία µεταφέρονται τα ζώα, το πιστοποιητικό έγκρισης
που προβλέπεται από το άρθρο 18, παράγραφος 2, ή το άρθρο 19,
παράγραφος 2.

9. Οι µεταφορείς κατοικιδίων ιπποειδών πλην των εγγεγραµµέ-
νων ιπποειδών, και κατοικιδίων βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων
χρησιµοποιούν για τα οδικά ταξίδια µεγάλης διάρκειας σύστηµα
πλοήγησης, το οποίο µνηµονεύεται στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο VI,
παράγραφος 4.2, από την 1η Ιανουαρίου 2007, για οχήµατα που
κυκλοφορούν για πρώτη φορά, και από την 1η Ιανουαρίου 2009
για όλα τα µέσα οδικής µεταφοράς. Οι µεταφορείς τηρούν τα στοι-
χεία που καταγράφονται από το εν λόγω σύστηµα πλοήγησης για
τουλάχιστον τρία έτη και τα θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας
αρχής κατόπιν αιτήµατος, ιδίως κατά τη διενέργεια των ελέγχων
του άρθρου 15, παράγραφος 4. Τα εκτελεστικά µέτρα που αφο-
ρούν την παρούσα παράγραφο µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Επιθεώρηση και έγκριση του µεταφορικού µέσου πριν από τη
µεταφορά

1. Η οδική µεταφορά ζώων για µεγάλη διάρκεια επιτρέπεται
µόνον µε µεταφορικά µέσα που έχουν επιθεωρηθεί και εγκριθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1.

2. Τα κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα ή χοίροι
επιτρέπεται να µεταφέρονται δια θαλάσσης από κοινοτικό λιµένα,
για απόσταση µεγαλύτερη των 10 ναυτικών µιλίων, µόνον εφόσον
το πλοίο µεταφοράς ζώων έχει επιθεωρηθεί και έχει λάβει πιστο-
ποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης
για τα εµπορευµατοκιβώτια που χρησιµοποιούνται για την οδική
και/ή θαλάσσια µεταφορά µεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών,
βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων ή πουλερικών.

Άρθρο 8

Φύλακες

1. Οι φύλακες των ζώων στον τόπο αναχώρησης, µεταφόρτωσης
ή προορισµού µεριµνούν για την τήρηση των τεχνικών προδια-
γραφών του παραρτήµατος Ι, κεφάλαια Ι και ΙΙΙ, σηµείο 1, όσον
αφορά τα µεταφερόµενα ζώα.

2. Οι φύλακες ελέγχουν όλα τα ζώα που φθάνουν σε τόπο δια-
µετακόµισης ή σε τόπο προορισµού και διαπιστώνουν εάν τα ζώα
έχουν υποβληθεί σε ταξίδι µεγάλης διάρκειας µεταξύ κρατών µελών
καθώς και µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Στην περίπτωση
µεταφοράς µεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών, πλην των
εγγεγραµµένων ιπποειδών, και κατοικιδίων, βοοειδών, αιγοπροβάτων
και χοίρων, οι φύλακες συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
παραρτήµατος ΙΙ σχετικά µε το ηµερολόγιο ταξιδίου.

Άρθρο 9

Κέντρα συγκέντρωσης

1. Οι υπεύθυνοι εκµετάλλευσης των κέντρων συγκέντρωσης
µεριµνούν ώστε τα ζώα να τυγχάνουν µεταχείρισης σύµφωνης µε
τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι, κεφάλαια Ι και ΙΙΙ,
σηµείο 1.

2. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι εκµετάλλευσης των κέντρων συγκέ-
ντρωσης που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε την κοινοτική κτηνιατρική
νοµοθεσία:

α) αναθέτουν τη µεταχείριση των ζώων µόνον σε προσωπικό που
έχει παρακολουθήσει µαθήµατα κατάρτισης σχετικά µε τις τε-
χνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι·

β) ενηµερώνουν τακτικά τα άτοµα που γίνονται δεκτά στο κέντρο
συγκέντρωσης για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους βάσει
του παρόντος κανονισµού καθώς και για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις·

γ) θέτουν στη διάθεση των προσώπων που γίνονται δεκτά στο
κέντρο συγκέντρωσης τα στοιχεία της αρµόδιας αρχής στην
οποία πρέπει να κοινοποιούνται τυχόν παραβάσεις των διατά-
ξεων του παρόντος κανονισµού·

δ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τον παρόντα κανονισµό
οποιουδήποτε προσώπου παρισταµένου στο κέντρο συγκέ-
ντρωσης, και µε την επιφύλαξη τυχόν µέτρων που λαµβάνει η
αρµόδια αρχή, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την αποκατά-
σταση της µη συµµόρφωσης που παρατηρείται και για τη µη
επανάληψή της·

ε) εγκρίνουν, παρακολουθούν και εφαρµόζουν τους αναγκαίους
εσωτερικούς κανόνες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε
τα σηµεία α) έως δ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 10

Απαιτήσεις για τις άδειες των µεταφορέων

1. Η αρµόδια αρχή χορηγεί άδειες στους µεταφορείς υπό την
προϋπόθεση ότι:

α) οι αιτούντες είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος στο οποίο
υποβάλλουν αίτηση αδείας ή, εάν πρόκειται για αιτούντες εγκα-
τεστηµένους σε τρίτη χώρα, εκπροσωπούνται στο κράτος µέλος
στο οποίο υποβάλλουν αίτηση αδείας·

β) οι αιτούντες έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν επαρκές και κατάλ-
ληλο προσωπικό, εξοπλισµό και λειτουργικές διαδικασίες για τη
συµµόρφωσή τους µε τον παρόντα κανονισµό καθώς και, όπου
χρειάζεται, µε τους οδηγούς ορθής πρακτικής·

γ) οι αιτούντες ή οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν υποπέσει σε
σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νοµοθεσίας
σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προη-
γούνται της ηµεροµηνίας της αίτησης. Η παρούσα διάταξη δεν
εφαρµόζεται όταν ο αιτών αποδεικνύει µε στοιχεία που ικανο-
ποιούν την αρµόδια αρχή ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
προς αποφυγήν περαιτέρω παραβάσεων.

2. Η αρµόδια αρχή εκδίδει τις άδειες όπως προβλέπεται από την
παράγραφο 1, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ,
κεφάλαιο Ι. Οι άδειες αυτές ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ'
ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και δεν ισχύουν
για ταξίδια µεγάλης διάρκειας.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις για τις άδειες των µεταφορέων που πραγµατο-
ποιούν ταξίδια µεγάλης διάρκειας

1. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρµόδια αρχή χορηγεί άδειες
σε µεταφορείς που πραγµατοποιούν ταξίδια µεγάλης διάρκειας, υπό
τις εξής προϋποθέσεις:

α) ότι συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρο 10, παρά-
γραφος 1, και

β) ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:

i) έγκυρα πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας των
οδηγών και των συνοδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17, παράγραφος 2, για όλους τους οδηγούς και
τους συνοδούς που πραγµατοποιούν ταξίδια µεγάλης διάρ-
κειας,

ii) έγκυρα πιστοποιητικά έγκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 18, παράγραφος 2, για όλα τα οδικά µεταφο-
ρικά µέσα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ταξίδια
µεγάλης διάρκειας,

iii) διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που επιτρέπουν στους µετα-
φορείς να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις κινήσεις
των οδικών οχηµάτων που έχουν υπό την ευθύνη τους και
να έρχονται συνεχώς σε επαφή µε τους εν λόγω οδηγούς
κατά τη διάρκεια των ταξιδίων µεγάλης διάρκειας,

iv) σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση έκτακτων
περιστατικών.

2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, στοιχείο β), σηµείο iii), οι
µεταφορείς οι οποίοι µεταφέρουν σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας
κατοικίδια ιπποειδή, εκτός των εγγεγραµµένων ιπποειδών, και
κατοικίδια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, αποδεικνύουν ότι
χρησιµοποιούν το σύστηµα πλοήγησης του άρθρου 6, παράγρα-
φος 9:

α) για τα οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά από την
1η Ιανουαρίου 2007·

β) για όλα τα µέσα οδικής µεταφοράς από την 1η Ιανουαρίου
2009.

3. Η αρµόδια αρχή εκδίδει τις εν λόγω άδειες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ. Οι άδειες αυτές
ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο από την ηµε-
ροµηνία έκδοσής τους και ισχύουν για όλες τις µεταφορές, συµπε-
ριλαµβανοµένων των µεταφορών µεγάλης διάρκειας.

Άρθρο 12

Περιορισµοί στις αιτήσεις αδείας

Οι µεταφορείς δεν υποβάλλουν αίτηση άδειας σύµφωνα µε το
άρθρο 10 ή το άρθρο 11 σε περισσότερες της µιας αρµόδιες αρχές,
σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη.

Άρθρο 13

Έκδοση αδειών από την αρµόδια αρχή

1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να περιορίζει την εµβέλεια της άδειας
που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια
µεγάλης διάρκειας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, σύµφωνα µε
κριτήρια που µπορούν να επαληθεύονται κατά τη µεταφορά.

2. Η αρµόδια αρχή εκδίδει κάθε άδεια που προβλέπεται στο
άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια µεγάλης διάρκειας, στο
άρθρο 11, παράγραφος 1, µε ένα µοναδικό αριθµό στο κράτος
µέλος. Η άδεια συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) του
κράτους µέλους που την εκδίδει και στην αγγλική γλώσσα, όταν ο
µεταφορέας είναι πιθανό να ασκήσει δραστηριότητες και σε άλλο
κράτος µέλος.

3. Η αρµόδια αρχή καταχωρίζει τις άδειες που προβλέπονται
στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή στο άρθρο 11, παράγραφος 1,
κατά τρόπον ώστε η αρµόδια αρχή να µπορεί να εντοπίζει ταχύτατα
τους µεταφορείς, ιδίως σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις απαι-
τήσεις του παρόντος κανονισµού.
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4. Η αρµόδια αρχή καταχωρίζει τις άδειες που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 1, σε ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων. Το όνοµα και ο αριθµός αδείας του µεταφορέα δηµο-
σιοποιούνται και είναι διαθέσιµα για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η
άδεια. Με την επιφύλαξη της κοινοτικής ή/και εθνικής νοµοθεσίας
όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν δηµόσια πρόσβαση σε άλλα δεδοµένα σχετικά µε τις
άδειες των µεταφορέων. Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει επίσης τις
αποφάσεις που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 26, παράγρα-
φος 4, στοιχείο γ), και του άρθρου 26, παράγραφος 6.

Άρθρο 14

Έλεγχοι και άλλα µέτρα που αφορούν τα ηµερολόγια ταξι-
δίου που εφαρµόζει η αρµόδια αρχή πριν από τα ταξίδια

µεγάλης διάρκειας

1. Για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας µεταξύ κρατών µελών
καθώς και µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών των κατοικίδιων
ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, η αρµόδια αρχή
του τόπου αναχώρησης:

α) διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους προκειµένου να επαληθεύ-
σει ότι:

i) οι µεταφορείς που αναφέρονται στο ηµερολόγιο ταξιδίου
διαθέτουν αντίστοιχες έγκυρες άδειες µεταφορέων, έγκυρα
πιστοποιητικά έγκρισης του µέσου µεταφοράς για µεταφορές
µεγάλης διάρκειας και έγκυρα πιστοποιητικά επαγγελµατικής
ικανότητας των οδηγών και των συνοδών,

ii) το ηµερολόγιο ταξιδίου που υποβάλλει ο διοργανωτής αντα-
ποκρίνεται στην πραγµατικότητα και παρέχει ενδείξεις ότι η
µεταφορά είναι σύµφωνη µε τον παρόντα κανονισµό·

β) στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προβλέ-
πονται στο σηµείο α) δεν είναι ικανοποιητικά, απαιτεί από το
διοργανωτή την αλλαγή των ρυθµίσεων για την προβλεπόµενη
µεταφορά µεγάλης διάρκειας ώστε να συµµορφώνεται µε τον
παρόντα κανονισµό·

γ) όταν τα αποτελέσµατα των ελέγχων περί των οποίων το
στοιχείο α) είναι ικανοποιητικά, η αρµόδια αρχή σφραγίζει το
ηµερολόγιο ταξιδίου·

δ) διαβιβάζει, το συντοµότερο δυνατόν, στην αρµόδια αρχή του
τόπου προορισµού, του σηµείου εξόδου ή του σηµείου ελέγχου,
τις λεπτοµέρειες του προβλεπόµενου ταξιδιού µεγάλης διάρ-
κειας, όπως περιγράφονται στο ηµερολόγιο ταξιδίου, µέσω του
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 20 της οδη-
γίας 90/425/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ) της παραγράφου 1, δεν
απαιτείται σφράγιση του ηµερολογίου ταξιδίου για τις µεταφορές
που χρησιµοποιούν το σύστηµα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6,
παράγραφος 9.

Άρθρο 15

Έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται από την αρµόδια αρχή
σε οποιοδήποτε στάδιο ταξιδίου µεγάλης διάρκειας

1. Σε κάθε στάδιο µεταφοράς µεγάλης διάρκειας, η αρµόδια
αρχή διενεργεί τους κατάλληλους τυχαίους ή στοχοθετηµένους
ελέγχους προκειµένου να επαληθεύσει ότι οι δηλωθέντες χρόνοι
ταξιδίου είναι πραγµατοποιήσιµοι και ότι το ταξίδι συνάδει µε τον
παρόντα κανονισµό και, ιδίως, ότι οι χρόνοι ταξιδίου και οι περίο-
δοι ανάπαυσης συνάδουν µε τα όρια που καθορίζονται στο παράρτ-
ηµα Ι, κεφάλαιο V.

2. Όταν το ταξίδι µεγάλης διάρκειας πραγµατοποιείται µεταξύ
κρατών µελών και µε τρίτες χώρες, οι έλεγχοι που διενεργούνται
στον τόπο αναχώρησης για να διαπιστωθεί η ικανότητα του ζώου
να ταξιδέψει, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, κεφάλαιο Ι, διενεργού-
νται πριν από τη φόρτωση ως µέρος των ελέγχων της υγείας των
ζώων, όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη κοινοτική κτηνια-
τρική νοµοθεσία, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία αυτή.

3. Όταν ο τόπος προορισµού είναι το σφαγείο, οι έλεγχοι που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 µπορούν να διενεργούνται στο
πλαίσιο της επιθεώρησης για τις συνθήκες καλής διαβίωσης των
ζώων, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29 Απρι-
λίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση
των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1).

4. Τα στοιχεία σχετικά µε τις κινήσεις των οδικών µέσων µετα-
φοράς τα οποία καταγράφονται από το σύστηµα πλοήγησης είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών,
όπου προσήκει.

Άρθρο 16

Κατάρτιση του προσωπικού και εξοπλισµός της αρµόδιας
αρχής

Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε το προσωπικό της να έχει τη δέουσα
κατάρτιση και τον εξοπλισµό που απαιτείται για την επαλήθευση
των δεδοµένων που καταγράφει:

— η συσκευή ελέγχου του οδικού µεταφορικού µέσου όπως
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

— το σύστηµα πλοήγησης.

Άρθρο 17

Κατάρτιση και πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 4, και του
άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο α), παρέχεται κατάρτιση στο
προσωπικό των µεταφορέων και των κέντρων συγκέντρωσης.
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2. Το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας των οδηγών και
των συνοδών οδικών οχηµάτων που µεταφέρουν κατοικίδια
ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους ή πουλερικά, του
άρθρου 6, παράγραφος 5, χορηγείται σύµφωνα µε το παράρτηµα
IV. Το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας συντάσσεται στην
επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους µέλους έκδοσης και στην
αγγλική γλώσσα, όταν ο οδηγός ή ο συνοδός είναι πιθανό να ασκή-
σουν δραστηριότητες και σε άλλο κράτος µέλος. Το πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή τον
οργανισµό που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τα κράτη µέλη και
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ. Το
ανωτέρω πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας δυνατόν να
αφορά αποκλειστικά ορισµένο είδος ή οµάδα ειδών.

Άρθρο 18

Πιστοποιητικό έγκρισης µεταφορικού µέσου για οδικές
µεταφορές

1. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρµόδια αρχή ή ο οργανισµός
που ορίζεται από το κράτος µέλος χορηγούν πιστοποιητικό
έγκρισης για το µεταφορικό µέσο οδικών µεταφορών που χρησιµο-
ποιείται για ταξίδια µεγάλης διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι το
µεταφορικό αυτό µέσο:

α) δεν αποτελεί αντικείµενο αίτησης που έχει υποβληθεί ή έγκρισης
που έχει χορηγηθεί από άλλη αρµόδια αρχή στο ίδιο ή σε άλλο
κράτος µέλος·

β) έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση από την αρµόδια αρχή ή οργανι-
σµό που ορίζεται από το κράτος µέλος και έχει διαπιστωθεί ότι
συνάδει µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, κεφάλαια ΙΙ και
VI που αφορούν το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη
συντήρηση των οδικών µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιού-
νται για ταξίδια µεγάλης διάρκειας.

2. Η αρµόδια αρχή ή ο οργανισµός που ορίζεται από το κράτος
µέλος εκδίδουν κάθε πιστοποιητικό µε µοναδικό αριθµό στο κράτος
µέλος και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ,
κεφάλαιο IV. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα
(ή γλώσσες) του κράτους µέλους έκδοσης και στην αγγλική
γλώσσα. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ'
ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και παύουν να
ισχύουν µόλις το µεταφορικό µέσο τροποποιείται ή µετατρέπεται
κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

3. Η αρµόδια αρχή καταχωρεί τα πιστοποιητικά έγκρισης οδικών
µεταφορικών µέσων για ταξίδια µεγάλης διάρκειας σε ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων, κατά τρόπο που επιτρέπει να αναγνωρίζονται
πάραυτα από τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών, ειδικό-
τερα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές του
παρόντος κανονισµού.

4. Τα κράτη µέλη δυνατόν να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του κεφαλαίου V,
παράγραφος 1.4, στοιχείο β) και του κεφαλαίου IV του παραρτήµα-
τος Ι για οδικά µεταφορικά µέσα, ως προς µεταφορές που δεν υπερ-
βαίνουν το 12ωρο, ώστε να φθάσουν στον τελικό τόπο προορι-
σµού.

Άρθρο 19

Πιστοποιητικό έγκρισης των πλοίων µεταφοράς ζώων

1. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρµόδια αρχή ή ο οργανισµός
που ορίζεται από το κράτος µέλος χορηγούν πιστοποιητικό
έγκρισης σε πλοίο µεταφοράς ζώντων ζώων, υπό την προϋπόθεση
ότι το πλοίο:

α) βρίσκεται σε λειτουργία στο κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλε-
ται η αίτηση·

β) δεν αποτελεί αντικείµενο αίτησης που έχει υποβληθεί ή έγκρισης
που έχει χορηγηθεί από άλλη αρµόδια αρχή στο ίδιο ή σε άλλο
κράτος µέλος·

γ) έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση από την αρµόδια αρχή ή τον
οργανισµό που ορίζεται από το κράτος µέλος και έχει διαπι-
στωθεί ότι συνάδει µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, κεφά-
λαιο ΙV, τµήµα 1, που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλι-
σµό των πλοίων µεταφοράς ζώων.

2. Η αρµόδια αρχή ή ο οργανισµός που ορίζεται από το κράτος
µέλος εκδίδουν κάθε πιστοποιητικό µε ένα µοναδικό αριθµό στο
κράτος µέλος. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα
(ή γλώσσες) του κράτους µέλους έκδοσης και στην αγγλική
γλώσσα. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ'
ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και παύουν να
ισχύουν µόλις το µεταφορικό µέσο τροποποιείται ή µετατρέπεται
κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

3. Η αρµόδια αρχή καταχωρίζει τα εγκεκριµένα πλοία µετα-
φοράς ζώων κατά τρόπο ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να τα
εντοπίζει ταχύτατα, ιδίως σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τον
παρόντα κανονισµό.

4. Η αρµόδια αρχή καταχωρεί τα πιστοποιητικά έγκρισης των
πλοίων µεταφοράς ζώων σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων κατά
τρόπο που επιτρέπει να αναγνωρίζονται πάραυτα από τις αρµόδιες
αρχές όλων των κρατών µελών, ειδικότερα σε περίπτωση µη συµ-
µόρφωσης προς τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 20

Επιθεώρηση πλοίων µεταφοράς ζώων κατά τη φόρτωση και
την εκφόρτωση

1. Η αρµόδια αρχή επιθεωρεί τα πλοία µεταφοράς ζώων πριν
από τη φόρτωση των ζώων προκειµένου να επαληθεύσει, ιδίως, ότι:

α) το πλοίο µεταφοράς ζώων είναι κατασκευασµένο και εξο-
πλισµένο κατάλληλα για τον αριθµό και το είδος των προς µετα-
φορά ζώων·
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β) τα διαµερίσµατα που θα δεχθούν τα ζώα διατηρούνται σε καλή
κατάσταση·

γ) ο εξοπλισµός του παραρτήµατος Ι, κεφάλαιο IV, λειτουργεί
καλώς.

2. Η αρµόδια αρχή επιθεωρεί τα εξής πριν και κατά τη διάρκεια
κάθε δραστηριότητας φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίων µεταφοράς
ζώων προκειµένου να διασφαλίσει ότι:

α) τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους·

β) οι δραστηριότητες φόρτωσης/εκφόρτωσης πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, κεφάλαιο ΙΙΙ·

γ) η παροχή τροφής και νερού γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα
Ι, κεφάλαιο IV, τµήµα 2.

Άρθρο 21

Έλεγχοι στα σηµεία εξόδου και τους συνοριακούς σταθµούς
επιθεώρησης

1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται στο
άρθρο 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 639/2003, όταν τα ζώα προ-
σκοµίζονται στα σηµεία εξόδου ή σε συνοριακούς σταθµούς επι-
θεώρησης, οι επίσηµοι κτηνίατροι των κρατών µελών ελέγχουν ότι
τα ζώα µεταφέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανο-
νισµού και ιδίως:

α) ότι οι µεταφορείς έχουν προσκοµίσει αντίγραφο έγκυρης
έγκρισης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παράγραφος 1,
ή, για ταξίδια µεγάλης διάρκειας, από το άρθρο 11, παράγρα-
φος 1·

β) ότι οι οδηγοί των οδικών οχηµάτων που µεταφέρουν κατοικίδια
ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους ή πουλερικά,
καθώς και οι συνοδοί έχουν προσκοµίσει έγκυρο πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρά-
γραφος 2·

γ) ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους·

δ) ότι το µεταφορικό µέσο µε το οποίο τα ζώα θα συνεχίσουν το
ταξίδι τους συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παραρτήµατος
Ι, κεφάλαιο ΙΙ και, ανάλογα µε την περίπτωση, του παραρτήµα-
τος Ι, κεφάλαιο VΙ·

ε) ότι, σε περίπτωση εξαγωγής, οι µεταφορείς έχουν προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία ότι το ταξίδι από τον τόπο αναχώρησης
έως τον πρώτο τόπο εκφόρτωσης στη χώρα τελικού προορι-
σµού είναι σύµφωνο µε όλες τις διεθνείς συµβάσεις που απα-
ριθµούνται στο παράρτηµα V και εφαρµόζονται στις συγκε-
κριµένες τρίτες χώρες·

στ) εάν τα κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι
έχουν µεταφερθεί ή πρόκειται να µεταφερθούν σε µεγάλες
αποστάσεις.

2. Στην περίπτωση ταξιδίου µεγάλης διάρκειας κατοικίδιων
ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, οι επίσηµοι

κτηνίατροι των σηµείων εξόδου και των συνοριακών σταθµών επι-
θεώρησης διενεργούν και καταχωρίζουν τους ελέγχους που αναφέ-
ρονται στο τµήµα 3 «Τόπος προορισµού» του ηµερολογίου ταξι-
διού του παραρτήµατος ΙΙ. Τα δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους
αυτούς και τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 φυλάσ-
σονται από την αρµόδια αρχή επί τρία τουλάχιστον έτη από την
ηµεροµηνία διενέργειας των εν λόγω ελέγχων, συµπεριλαµβανοµέ-
νου αντιγράφου του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής ή εκτυπώµα-
τος που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΒ του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3821/85, εφόσον το όχηµα καλύπτεται
από τον κανονισµό αυτόν.

3. Όταν η αρµόδια αρχή θεωρεί ότι τα ζώα δεν είναι σε θέση να
ολοκληρώσουν το ταξίδι τους, τα ζώα εκφορτώνονται και τους
παρέχονται νερό, τροφή και ανάπαυση.

Άρθρο 22

Καθυστέρηση κατά τη µεταφορά

1. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
πρόληψη ή τη µείωση στο ελάχιστο τυχόν καθυστερήσεων κατά τη
µεταφορά ή τυχόν ταλαιπωρίας των ζώων, όταν απρόβλεπτες
συνθήκες εµποδίζουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η
αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να λαµβάνονται ειδικά µέτρα στον τόπο
µεταφόρτωσης, στα σηµεία εξόδου και τους συνοριακούς σταθµούς
επιθεώρησης προκειµένου να δοθεί προτεραιότητα στη µεταφορά
των ζώων.

2. Η αποστολή των ζώων διακόπτεται κατά τη µεταφορά µόνον
εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για τις συνθήκες διαβίωσης των
ζώων ή για λόγους δηµόσιας ασφάλειας. ∆εν επιτρέπεται αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση µεταξύ της ολοκλήρωσης της φόρτωσης και
της αναχώρησης. Όταν η αποστολή των ζώων πρέπει να διακοπεί
για διάστηµα µεγαλύτερο από δύο ώρες, η αρµόδια αρχή εξασφαλί-
ζει ότι λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα ώστε να παρέχεται περιποίηση
στα ζώα και, εάν χρειάζεται, να τους παρέχεται τροφή και νερό, να
εκφορτώνονται και να σταβλίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 23

Επείγοντα µέτρα σε περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού από τους µεταφορείς

1. Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρείται ή δεν έχει
τηρηθεί κάποια διάταξη του παρόντος κανονισµού, λαµβάνει η ίδια
ή απαιτεί από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει
τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των συνθηκών διαβίωσης των
ζώων.
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Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να προκαλούν άσκοπη ή πρόσθετη ταλαι-
πωρία στα ζώα και πρέπει να είναι ανάλογα µε τη σοβαρότητα των
κινδύνων. Η αρµόδια αρχή εισπράττει µε τον αρµόζοντα τρόπο τη
δαπάνη που συνεπάγονται τα µέτρα αυτά.

2. Αναλόγως των περιπτώσεων, τα µέτρα αυτά µπορούν να περι-
λαµβάνουν:

α) αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού·

β) προσωρινή επισκευή του µεταφορικού µέσου κατά τρόπο ώστε
να αποφευχθεί ο άµεσος τραυµατισµός των ζώων·

γ) µεταφορά της παρτίδας ή µέρους αυτής σε άλλο µεταφορικό
µέσο·

δ) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης µε το πιο σύντοµο
δροµολόγιο ή δυνατότητα να συνεχίσουν τα ζώα προς τον τόπο
προορισµού τους µε το πιο σύντοµο δροµολόγιο, όποιο εκ των
δύο αποβαίνει περισσότερο υπέρ της καλής διαβίωσης των
ζώων·

ε) εκφόρτωση των ζώων και σταβλισµός τους σε κατάλληλο χώρο
µε τις αρµόζουσες φροντίδες µέχρις ότου επιλυθεί το πρό-
βληµα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφύλαξης των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων, τότε αυτά θανατώνονται χωρίς
ταλαιπωρία ή υποβάλλονται σε ευθανασία.

3. Όταν πρόκειται να ληφθούν µέτρα σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, λόγω µη συµµόρφωσης µε τον παρόντα κανονισµό, και
είναι ανάγκη να µεταφερθούν τα ζώα κατά παράβαση ορισµένων
διατάξεων του εν λόγω κανονισµού, η αρµόδια αρχή εκδίδει άδεια
για τη µεταφορά των εν λόγω ζώων. Η άδεια αναφέρει τα συγκε-
κριµένα ζώα και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους µπορούν
να µεταφερθούν µέχρις ότου υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα
ζώα.

4. Η αρµόδια αρχή µεριµνά αµέσως για την εφαρµογή των ανα-
γκαίων µέτρων σε περίπτωση που το υπεύθυνο για τα ζώα πρόσωπο
δεν µπορεί να εντοπιστεί ή δεν συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις
της.

5. Οι αποφάσεις της αρµόδιας αρχής και οι λόγοι που την
οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται το ταχύτερο
δυνατό στον µεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του και στην αρµόδια
αρχή που χορήγησε την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 10,
παράγραφος 1, ή στο άρθρο 11, παράγραφος 1. Εάν χρειάζεται, οι
αρµόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στον µεταφορέα για να διευκο-
λύνουν την εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 24

Αµοιβαία συνδροµή και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι κανόνες και οι διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών
που προβλέπονται από την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου (1) εφαρµόζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

2. Εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισµού, κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή
τα στοιχεία ενός σηµείου επαφής για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον υπάρχει, ηλεκτρονικής
διεύθυνσης, καθώς και κάθε ενηµέρωση των στοιχείων αυτών. Η
Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία του σηµείου επαφής σε όλα τα
κράτη µέλη στο πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής για την Τροφική
Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

Άρθρο 25

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρ-
µόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλί-
σουν ότι οι κυρώσεις αυτές εφαρµόζονται. Οι κυρώσεις πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη
γνωστοποιούν τις διατάξεις αυτές καθώς και τις διατάξεις για την
εφαρµογή του άρθρου 26 στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 5
Ιουλίου 2006 και γνωστοποιούν αµελλητί στην Επιτροπή τυχόν
µεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Άρθρο 26

Παραβάσεις και κοινοποίηση των παραβάσεων

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού, η αρµό-
δια αρχή λαµβάνει τα συγκεκριµένα µέτρα που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 7.

2. Όταν η αρµόδια αρχή διαπιστώνει ότι ένας µεταφορέας δεν
έχει τηρήσει τον παρόντα κανονισµό ή ότι ένα µεταφορικό µέσο δεν
συνάδει µε αυτόν, ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή που
χορήγησε την άδεια στον µεταφορέα ή το πιστοποιητικό έγκρισης
του µεταφορικού µέσου και, σε περίπτωση που ο οδηγός ενέχεται
στην µη τήρηση των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας, την
αρµόδια αρχή που χορήγησε το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικα-
νότητας του οδηγού. Την γνωστοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή
δεδοµένα και έγγραφα.

3. Εάν η αρµόδια αρχή ενός τόπου προορισµού διαπιστώσει ότι
το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε κατά παράβαση του παρόντος κανονι-
σµού, ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του τόπου
αναχώρησης. Την κοινοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή δεδοµένα
και έγγραφα.

4. Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας µεταφορέας δεν
έχει τηρήσει τον παρόντα κανονισµό ή ότι ένα µεταφορικό µέσο δεν
συνάδει µε αυτόν, ή εάν λάβει γνωστοποίηση όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 ή 3, τότε, ανάλογα µε την περίπτωση:

α) απαιτεί από τον εν λόγω µεταφορέα να αποκαταστήσει τις διαπι-
στωθείσες παραβάσεις και να καθιερώσει τρόπους για να απο-
φευχθεί η επανάληψή τους·
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β) υποβάλλει τον εν λόγω µεταφορέα σε πρόσθετους ελέγχους
απαιτώντας, ιδίως, την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση
των ζώων·

γ) αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια του µεταφορέα ή το πιστοποιη-
τικό έγκρισης του µεταφορικού µέσου.

5. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού από
οδηγό ή συνοδό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελµατικής
ικανότητας όπως προβλέπεται από το άρθρο 17, παράγραφος 2, η
αρµόδια αρχή µπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί το πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας, ιδίως εάν από την παράβαση συνάγεται
ότι ο οδηγός ή ο συνοδός έχει ελλιπείς γνώσεις ή πληροφορίες για
τη µεταφορά ζώων σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

6. Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειληµµένων παραβάσεων του
παρόντος κανονισµού, ένα κράτος µέλος µπορεί προσωρινά να απα-
γορεύει στον µεταφορέα ή στο εν λόγω µεταφορικό µέσο να
µεταφέρουν ζώα στην επικράτειά του, ακόµα και εάν ο µεταφορέας
ή το µεταφορικό µέσο έχουν άδεια εκδοθείσα από άλλο κράτος
µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότη-
τες που προσφέρει η αµοιβαία συνδροµή και ανταλλαγή πληροφο-
ριών που προβλέπεται στο άρθρο 24.

7. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα σηµεία επαφής που
αναφέρονται στο άρθρο 24, παράγραφος 2, ενηµερώνονται αµέσως
για τις αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 4,
στοιχείο γ), ή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 27

Επιθεωρήσεις και ετήσιες εκθέσεις των αρµόδιων αρχών

1. Η αρµόδια αρχή ελέγχει εάν υπάρχει συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, διενεργώντας αµερόληπτους
ελέγχους στα ζώα, τα µεταφορικά µέσα και τα συνοδευτικά
έγγραφα. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται σε επαρκή
ποσοστό των ζώων που µεταφέρονται κάθε έτος εντός κάθε
κράτους µέλους και µπορούν να διενεργούνται ταυτόχρονα µε ελέγ-
χους για άλλους σκοπούς. Το ποσοστό των επιθεωρήσεων αυξάνε-
ται όταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισµού. Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται µε τις διαδικασίες
του άρθρου 31, παράγραφος 2.

2. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη µέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά µε τις επιθεωρήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
κατά το προηγούµενο έτος. Η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση
των σηµαντικότερων ανεπαρκειών που παρατηρήθηκαν καθώς και
από σχέδιο δράσης για την αντιµετώπισή τους.

Άρθρο 28

Επιτόπιοι έλεγχοι

Οι εµπειρογνώµονες κτηνίατροι της Επιτροπής, σε συνεργασία µε
τις αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους και, καθόσον απαι-
τείται να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, δύνανται να πραγµατοποιούν επιτόπιους ελέγχους
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 45 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (1).

Άρθρο 29

Οδηγοί ορθής πρακτικής

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την εκπόνηση οδηγών ορθής πρα-
κτικής που περιέχουν οδηγίες για τη συµµόρφωση µε τον παρόντα
κανονισµό και ιδίως µε το άρθρο 10, παράγραφος 1. Οι οδηγοί
αυτοί εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο, µεταξύ διαφόρων κρατών
µελών, ή σε κοινοτικό επίπεδο. Ενθαρρύνονται η διάδοση και η
χρήση τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών οδηγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 30

Τροποποίηση των παραρτηµάτων και κανόνες εφαρµογής

1. Τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού τροποποιούνται
από το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής, µε σκοπό ιδίως την προσαρµογή τους στην τεχνολογική
και επιστηµονική πρόοδο, εκτός από το κεφάλαιο IV και το
κεφάλαιο VI, παράγραφος 3.1, του παραρτήµατος Ι, τα Τµήµατα 1
έως 5 του παραρτήµατος ΙΙ και τα παραρτήµατα ΙΙΙ, IV, V και VI,
τα οποία είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία του
άρθρου 31, παράγραφος 2.

2. Τυχόν λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονι-
σµού µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 31,
παράγραφος 2.

3. Τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται από την
κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία για τα ζώντα ζώα µπορούν να
συµπληρώνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παρά-
γραφος 2 ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού.

4. Η υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικα-
νότητας σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 5, µπορεί να επε-
κταθεί στους οδηγούς ή τους συνοδούς άλλων κατοικίδιων ειδών
µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει παρεκκλίσεις από την παρά-
γραφο 2, στοιχείο ε), του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος Ι στο
πλαίσιο έκτακτων µέτρων για τη στήριξη της αγοράς λόγω περιο-
ρισµών στη µετακίνηση των ζώων στο πλαίσιο κτηνιατρικών µέτρων
για τον έλεγχο των νόσων. Η επιτροπή του άρθρου 31 ενηµερώνε-
ται για τα θεσπιζόµενα µέτρα.
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6. Παρεκκλίσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις για µεταφορές
µεγάλης διάρκειας, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η απόκεντρη φύση
ορισµένων περιοχών σε σχέση µε το κύριο έδαφος της Κοινότητας,
είναι δυνατόν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 31,
παράγραφος 2.

7. Κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη
µπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν, εντός των ιδιαιτέρως
απόκεντρων περιοχών τους, τις υφιστάµενες εθνικές διατάξεις περί
µεταφοράς ζώων τα οποία προέρχονται από ή µεταφέρονται προς
τις εν λόγω περιοχές. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

8. Μέχρις ότου θεσπιστούν λεπτοµερείς διατάξεις για είδη ζώων
τα οποία δεν µνηµονεύονται ρητά στα παραρτήµατα, τα κράτη µέλη
µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις
για τη µεταφορά συγκεκριµένου είδους ζώων.

Άρθρο 31

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την
Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων που συστάθηκε µε τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (1).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσµία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης
1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 32

Έκθεση

Εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία του άρθρου 34, δεύτερο
εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις επιπτώσεις του παρόντος κανονι-
σµού στην καλή διαβίωση των ζώων κατά τη µεταφορά και στα
εµπορικά ρεύµατα ζώων εντός της διευρυµένης Κοινότητας. Συ-
γκεκριµένα, η έκθεση λαµβάνει υπόψη τα επιστηµονικά στοιχεία
σχετικά µε τις ανάγκες για τη καλή διαβίωση των ζώων και την
έκθεση για την εφαρµογή του συστήµατος πλοήγησης, όπως
µνηµονεύεται στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο IV, παράγραφος 4.3,
καθώς και τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του παρόντος κανο-
νισµού, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών πτυχών. Η έκθεση
αυτή µπορεί να συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες
νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας,
ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού, τις περιόδους
ανάπαυσης και τις απαιτήσεις χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Κατάργηση νοµοθεσίας

Η οδηγία 91/628/ΕΟΚ και ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 411/98 καταρ-
γούνται από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Κάθε αναφορά στην καταρ-
γούµενη οδηγία και στον καταργούµενο κανονισµό θεωρείται ότι
γίνεται στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1προστίθεται το εξής σηµείο:

«εε) να τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 98/58/EΚ και
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1/2005 (*) που εφαρµόζον-
ται σε αυτά,

(*) ΕΕ L 3 της 5.1.2005.»

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

4. «Η αρµόδια αρχή µπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί
την έγκριση σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου
ή άλλων συναφών διατάξεων της παρούσας οδηγίας ή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ή άλλης κοινοτικής κτηνια-
τρικής νοµοθεσίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ι του
παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (*). Η έγκριση
µπορεί να αποκαθίσταται όταν η αρµόδια αρχή βεβαιώνεται
ότι το κέντρο συγκέντρωσης τηρεί πλήρως όλες τις σχετικές
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

(*) EE L 224 της 18.8.1990, σ. 29.».

2. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 12

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι µεταφορείς να πληρούν
τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) για τη µεταφορά ζώων, πρέπει να χρησιµοποιούν µεταφορικά
µέσα τα οποία:

i) είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε τα κόπρανα, η
στρωµνή ή η ζωοτροφή να µην µπορούν να χυθούν ή
πέσουν έξω από το όχηµα, και
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ii) καθαρίζονται και απολυµαίνονται αµέσως µετά από κάθε
µεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που µπορεί
να επηρεάσει την υγεία των ζώων και, εφόσον είναι ανα-
γκαίο, πριν από κάθε νέα φόρτωση ζώων, µε απολυµα-
ντικά επισήµως εγκεκριµένα από την αρµόδια αρχή·

β) πρέπει:

i) είτε να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού
και απολύµανσης εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή,
συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας αποθήκευσης
στρωµνής και κόπρου,

ii) είτε να αποδεικνύουν εγγράφως ότι οι εργασίες αυτές
εκτελούνται από τρίτους εγκεκριµένους από την αρµόδια
αρχή.

2. Για κάθε όχηµα που µεταφέρει ζώα, ο µεταφορέας οφείλει
να µεριµνά για την τήρηση αρχείου επί τουλάχιστον τρία έτη, το
οποίο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τόπους, ηµεροµηνίες και ώρες φόρτωσης καθώς και όνοµα
ή εταιρική επωνυµία και διεύθυνση της εκµετάλλευσης ή
του κέντρου συγκέντρωσης από το οποίο φορτώνονται τα
ζώα·

β) τόπους, ηµεροµηνίες και ώρες παράδοσης καθώς και όνοµα
ή εταιρική επωνυµία και διεύθυνση του ή των παραληπτών·

γ) είδος και αριθµό µεταφερόµενων ζώων·

δ) ηµεροµηνία και τόπο απολύµανσης·

ε) λεπτοµέρειες των συνοδευτικών εγγράφων, συµπεριλαµβα-
νοµένου του αριθµού·

στ) αναµενόµενη διάρκεια κάθε µεταφοράς.

3. Οι µεταφορείς µεριµνούν ώστε, µεταξύ της αναχώρησης
από την εκµετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης
και της άφιξης στον τόπο προορισµού τους, η παρτίδα ή τα ζώα
να µην έρχονται ποτέ σε επαφή µε ζώα των οποίων η υγεία είναι
σε χειρότερη κατάσταση.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι µεταφορείς να τηρούν
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τα κατάλληλα
έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που
µεταφέρουν ζώα σε απόσταση έως και 65 km από τον τόπο
αναχώρησης µέχρι τον τόπο προορισµού.

6. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το παρόν άρθρο, οι
διατάξεις σχετικά µε τις παραβάσεις και τις κοινοποιήσεις των
παραβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1/2005 εφαρµόζονται κατ' αναλογία όσον αφορά
την υγεία των ζώων.».

Άρθρο 35

Τροποποίηση της οδηγίας 93/119/ΕΚ

Στο παράρτηµα Α της οδηγίας 93/119/EK, η παράγραφος 3 του
µέρους ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

3. «Τα ζώα πρέπει να µετακινούνται µε προσοχή. Οι διάδροµοι
πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο ώστε να
περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυµατισµού των
ζώων και να είναι διευθετηµένοι έτσι ώστε να αξιοποιείται
το αγελαίο ένστικτο των ζώων. Τα όργανα για την
καθοδήγηση των ζώων πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο
για τον σκοπό αυτό και µόνο για σύντοµα χρονικά δια-
στήµατα. Η χρήση συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές
εκκενώσεις πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν. Σε
κάθε περίπτωση, οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιµο-
ποιούνται µόνο για τα ενήλικα βοοειδή και τους ενήλικους
χοίρους που αρνούνται να µετακινηθούν και µόνο εάν υπάρ-
χει αρκετός χώρος για να µπορούν να προχωρήσουν. Οι
εκκενώσεις δεν διαρκούν περισσότερο από ένα δευτερόλε-
πτο, έχουν επαρκή χρονική απόσταση µεταξύ τους και
επιτρέπονται µόνον επί των µυών των οπισθίων. ∆εν επιτρέ-
πονται επαναληπτικές εκκενώσεις εάν το ζώο δεν ανταποκρί-
νεται.».

Άρθρο 36

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 τροποποιείται ως εξής:

1. Οι όροι «σηµεία στάσης» αντικαθίστανται σε όλο τον κανονισµό
από τους όρους «σηµεία ελέγχου».

2. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:

1. «Τα σηµεία ελέγχου είναι τα σηµεία στα οποία τα ζώα ανα-
παύονται για διάστηµα τουλάχιστον 12 ωρών, σύµφωνα µε το
σηµείο 1.5 ή 1.7 β) του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1/2005 (*).

(*) ΕΕ L 3 της 5.1.2005.».

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 3

1. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει κάθε σηµείο ελέγχου και του
χορηγεί σχετικό αριθµό έγκρισης. Η έγκριση αυτή µπορεί να
περιορίζεται σε συγκεκριµένο είδος ή σε ορισµένα είδη ζώων και
υγειονοµικούς χαρακτηρισµούς. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν
στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριµένων σηµείων ελέγχου
καθώς και τυχόν ενηµέρωση του καταλόγου.
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Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τους λεπτο-
µερείς διακανονισµούς κατ' εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 4, παράγραφος 2, ιδίως δε την περίοδο χρήσης ως
σηµείων ελέγχου και τον διπλό σκοπό των εγκεκριµένων χώρων.

2. Τα σηµεία ελέγχου καταχωρίζονται σε κατάλογο από την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγρα-
φος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου
ύστερα από πρόταση της αρµόδιας αρχής του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προτείνουν σηµεία ελέγχου
προκειµένου να καταχωριστούν σε κατάλογο, υπό την προϋπό-
θεση και µόνον ότι η αρµόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι είναι
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τα έχει εγκρίνει.
Για το σκοπό της έγκρισης αυτής, η αρµόδια αρχή όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 2, παράγραφος 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ
µεριµνά ώστε τα σηµεία ελέγχου να πληρούν όλες τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
Επιπλέον, τα εν λόγω σηµεία ελέγχου:

α) ευρίσκονται σε περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε απαγορεύ-
σεις ή περιορισµούς σύµφωνα µε την οικεία κοινοτική νοµο-
θεσία·

β) υπάγονται σε επίσηµο έλεγχο εκ µέρους κτηνιάτρου ο
οποίος, µεταξύ άλλων, θα µεριµνά για τη συµµόρφωση µε
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού·

γ) τηρούν όλους τους οικείους κοινοτικούς κανόνες σχετικά µε
την υγεία των ζώων, τη µετακίνηση των ζώων και την προ-
στασία τους κατά τον χρόνο της σφαγής·

δ) υποβάλλονται σε τακτική επιθεώρηση, τουλάχιστον δύο
φορές κατ' έτος, προκειµένου να εξακριβώνεται ότι εξακο-
λουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκρισης.

4. Τα κράτη µέλη οφείλουν, σε σοβαρές περιπτώσεις και
ιδίως για λόγους που άπτονται της υγείας ή της καλής δια-
βίωσης των ζώων, να αναστείλουν τη λειτουργία σηµείου ελέγ-
χου που βρίσκεται στο έδαφός τους. Ενηµερώνουν δε την Επι-
τροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε την εν λόγω ανα-
στολή και ως προς τους λόγους που την επέβαλαν. Η αναστολή
λειτουργίας του σηµείου ελέγχου µπορεί να αρθεί µόνον ύστερα
από ενηµέρωση της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών µελών
ως προς τους λόγους που την επέβαλαν.

5. Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγρα-
φος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 µπορεί να αναστείλει
προσωρινά τη λειτουργία ενός σηµείου ελέγχου ή να το αποσύ-
ρει από τον κατάλογο, εφόσον διαπιστωθεί κατά τους επιτό-
πιους ελέγχους των εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής, όπως

προβλέπεται από το άρθρο 28 του εν λόγω κανονισµού, ότι το
εν λόγω σηµείο δεν είναι σύµφωνο προς τη συναφή κοινοτική
νοµοθεσία.»,

4. Στο άρθρο 4 προστίθεται η εξής παράγραφος:

4. «Η αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης κοινοποιεί τη
µετακίνηση ζώων που διέρχονται µέσω των σηµείων ελέγχου στο
πλαίσιο του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών του
άρθρου 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ».

5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Πριν από την αναχώρηση των ζώων από το σηµείο ελέγ-
χου, ο επίσηµος κτηνίατρος ή οποιοσδήποτε κτηνίατρος ορισθεί
για το σκοπό αυτό από την αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει στο ηµε-
ρολόγιο ταξιδίου του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1/2005 ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι
τους. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ότι τα έξοδα που
προκύπτουν συνεπεία των κτηνιατρικών ελέγχων θα επιβαρύνουν
τον ενδιαφερόµενο φορέα.

2. Οι κανόνες όσον αφορά την ανταλλαγή µηνυµάτων
µεταξύ αρχών προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις
του παρόντος κανονισµού ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1/2005»,

6. Το άρθρο 6α αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 6α

Ο παρών κανονισµός τροποποιείται από το Συµβούλιο, µε ειδική
πλειοψηφία, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µε σκοπό ιδίως
την προσαρµογή του στην τεχνολογική και επιστηµονική
πρόοδο, εκτός τυχόν τροποποιήσεις του παραρτήµατος που
είναι απαραίτητες για να προσαρµοσθεί στην υγειονοµική κατά-
σταση των ζώων, οι οποίες εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1/2005»,

7. Στο άρθρο 6β, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:

«Άρθρο 6β

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 26 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου για την επιβολή
κυρώσεων για οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του παρό-
ντος κανονισµού και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εξασφαλίζουν την τήρησή τους.».
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8. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ»

β) Το τµήµα Α αντικαθίσταται ως εξής:

Α. «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Τα σηµεία ελέγχου πρέπει:

α) να έχουν χωροθετηθεί, σχεδιαστεί, κατασκευαστεί
και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλί-
ζεται επαρκής βιοασφάλεια, µε σκοπό να αποτρέπε-
ται η εξάπλωση σοβαρών λοιµωδών νόσων σε άλλες
εκµεταλλεύσεις, καθώς και µεταξύ διαδοχικών απο-
στολών ζώων που διέρχονται µέσω των εν λόγω
εγκαταστάσεων·

β) να έχουν κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να λειτουρ-
γούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι µπο-
ρούν να εφαρµόζονται διαδικασίες καθαρισµού και
απολύµανσης. Πρέπει να προβλέπεται επιτόπου
υδροφόρο όχηµα καθαρισµού αποκλειστικής
χρήσης. Οι εν λόγω διευκολύνσεις πρέπει να λει-
τουργούν υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες·

γ) να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται πριν και
µετά από κάθε χρήση, όπως απαιτείται από τον
επίσηµο κτηνίατρο.

2. Το προσωπικό και ο εξοπλισµός µε τον οποίο έρχονται
σε επαφή τα ζώα να διατίθενται αποκλειστικά και µόνον
για τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, εκτός εάν έχουν
περάσει από διαδικασία καθαρισµού και απολύµανσης
µετά την επαφή µε τα ζώα ή µε τα περιττώµατα ή τα
ούρα τους. Ειδικότερα ο υπεύθυνος του σηµείου ελέγ-
χου παρέχει καθαρό εξοπλισµό και προστατευτικό ρου-
χισµό που διατίθενται αποκλειστικά προς χρήση των
εισερχοµένων στο σηµείο ελέγχου, και διαθέτει τα
κατάλληλα µέσα καθαρισµού και απολύµανσης του εν
λόγω εξοπλισµού και ρουχισµού.

3. Μετά από την αναχώρηση παρτίδας ζώων από συγκε-
κριµένο χώρο η στρωµνή αποµακρύνεται και, µετά από
τον καθαρισµό και την απολύµανση που προβλέπονται
στο σηµείο 1 γ), αντικαθίσταται από καθαρή στρωµνή.

4. Οι ακαθαρσίες, τα περιττώµατα και τα ούρα των ζώων
δεν θα συλλέγονται από τις συγκεκριµένες εγκατα-
στάσεις, εκτός εάν έχουν υποστεί την κατάλληλη επε-
ξεργασία ώστε να αποφεύγεται η διάδοση ζωονόσων.

5. Πρέπει να τηρούνται επαρκή υγειονοµικά διαλείµµατα
µεταξύ δύο διαδοχικών αποστολών ζώων, και εφόσον
χρειάζεται, να έχουν προσαρµοστεί στις εκάστοτε
συνθήκες, ανάλογα µε το αν προέρχονται από την ίδια
περιοχή, ζώνη ή διαµέρισµα. Ειδικότερα, όλα τα ζώα
θα αποµακρύνονται από τα σηµεία ελέγχου για περίοδο
τουλάχιστον 24 ωρών, µετά από µέγιστη διάρκεια
χρήσης έξι ηµερών και µετά από κατάλληλο καθαρισµό

και απολύµανση, και πριν από την άφιξη νέας απο-
στολής ζώων.

6. Προτού δεχθούν νέα αποστολή ζώων, τα σηµεία ελέγ-
χου:

α) θα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καθαρισµού και
απολύµανσης εντός 24 ωρών µετά από την
αναχώρηση όλων των ζώων τα οποία ήταν εκεί
προηγουµένως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4, παράγραφος 3, του παρόντος κανονι-
σµού·

β) θα έχουν παραµείνει εντελώς κενά έως την ικανο-
ποιητική, σύµφωνα µε τη γνώµη των επίσηµων
κτηνιάτρων, ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρι-
σµού και απολύµανσης.»·

γ) Η παράγραφος 1 του τµήµατος Β αντικαθίσταται ως εξής:

1. «Πέραν των διατάξεων των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 οι
οποίες ισχύουν για τα µέσα µεταφοράς που χρησιµεύουν
για τη φόρτωση και εκφόρτωση ζώων, κάθε σηµείο ελέγ-
χου πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένο και να διαθέ-
τει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαδικασία φόρ-
τωσης και εκφόρτωσης των ζώων από τα συγκεκριµένα
µέσα µεταφοράς. Ειδικότερα, ο εξοπλισµός και οι εγκα-
ταστάσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητική
επίστρωση δαπέδου και, εφόσον χρειάζεται, πλευρικά
προστατευτικά κιγκλιδώµατα. Οι γέφυρες, οι ράµπες και
οι δίοδοι πρέπει να έχουν πλευρικά τοιχώµατα, κιγκλιδώ-
µατα ή κάθε άλλο µέσο το οποίο προστατεύει τα ζώα
από την πτώση. Οι ράµπες φόρτωσης και εκφόρτωσης
πρέπει να έχουν τη µικρότερη δυνατή κλίση. Οι διάδρο-
µοι πρέπει να διαθέτουν επίστρωση δαπέδου που να ελα-
χιστοποιεί τον κίνδυνο γλιστρήµατος και να κατασκευά-
ζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχι-
στο ο κίνδυνος τραυµατισµού των ζώων. Πρέπει να δίδε-
ται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην υπάρχει σηµαντικό
κενό ή σκαλί µεταξύ του δαπέδου του οχήµατος και της
ράµπας ή µεταξύ της ράµπας και του δαπέδου του χώρου
εκφόρτωσης, το οποίο να αναγκάζει τα ζώα να πηδούν ή
ενδεχοµένως αποτελεί αιτία γλιστρήµατος ή παραπατήµα-
τος.».

9. Το παράρτηµα ΙΙ καταργείται.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος και ηµεροµηνία εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Εφαρµόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2007.

Ωστόσο, το άρθρο 6, παράγραφος 5, εφαρµόζεται από τις 5
Ιανουαρίου 2008.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2004.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

[που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9, παράγραφος 1 και παράγραφος 2,
στοιχείο (α)]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Κανένα ζώο δεν µεταφέρεται εκτός εάν είναι ικανό για να πραγµατοποιήσει το προβλεπόµενο ταξίδι χωρίς να τραυµατιστεί ή
να υποστεί περιττό πόνο.

2. Τα ζώα που είναι τραυµατισµένα ή παρουσιάζουν φυσιολογική αδυναµία ή παθολογικά προβλήµατα δεν θεωρούνται ικανά
για µεταφορά, ιδίως εάν:

α) δεν είναι σε θέση να µετακινηθούν ανεξάρτητα χωρίς πόνο ή να περπατήσουν χωρίς βοήθεια·

β) έχουν σοβαρή ανοικτή πληγή ή πρόπτωση·

γ) είναι θηλυκά ζώα σε κύηση για τα οποία έχει ήδη παρέλθει το 90 % ή περισσότερο του αναµενόµενου χρόνου κυοφορίας
ή θηλυκά ζώα που έχουν γεννήσει την προηγούµενη εβδοµάδα·

δ) είναι νεογέννητα θηλαστικά των οποίων ο οµφαλός δεν έχει πλήρως επουλωθεί·

ε) είναι χοίροι ηλικίας κάτω των τριών εβδοµάδων, αµνοί ηλικίας κάτω της µιας εβδοµάδος και µόσχοι ηλικίας κάτω των
δέκα ηµερών, εκτός εάν µεταφέρονται σε αποστάσεις µικρότερες των 100 km·

στ) είναι σκύλοι και γάτες ηλικίας κάτω των οκτώ εβδοµάδων, εκτός εάν συνοδεύονται από τη µητέρα τους·

ζ) είναι ελαφοειδή κατά την περίοδο στην οποία αλλάζουν τα κέρατά τους.

3. Ωστόσο, τραυµατισµένα ή άρρωστα ζώα µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε θέση να µεταφερθούν εάν:

α) είναι ελαφρώς τραυµατισµένα ή άρρωστα και η µεταφορά δεν θα τους προκαλέσει πρόσθετο άλγος· εάν υπάρχουν αµφιβο-
λίες, πρέπει να ζητείται κτηνιατρική συµβουλή·

β) µεταφέρονται για τους σκοπούς της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) εφόσον η ασθένεια ή ο τραυµατισµός είναι
µέρος ερευνητικού προγράµµατος·

γ) µεταφέρονται υπό κτηνιατρική επίβλεψη για κτηνιατρική αγωγή ή διάγνωση ή µετά από κτηνιατρική αγωγή ή διάγνωση.
Ωστόσο, η µεταφορά αυτή επιτρέπεται µόνον εφόσον δεν προκαλείται περιττός πόνος ή κακοµεταχείριση στα ζώα·

δ) πρόκειται για ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρικές διαδικασίες σχετικές µε κτηνοτροφικές πρακτικές, όπως η
κοπή των κεράτων ή ο ευνουχισµός, µε την προϋπόθεση ότι οι πληγές έχουν επουλωθεί πλήρως.

4. Εάν τα ζώα αρρωστήσουν ή τραυµατιστούν κατά τη µεταφορά, πρέπει να αποµονώνονται και να τους χορηγούνται πρώτες
βοήθειες το ταχύτερο δυνατό. Πρέπει να τους παρέχεται η κατάλληλη κτηνιατρική αγωγή και, εάν πρέπει να σφαγούν ή να
θανατωθούν επειγόντως, αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς να υφίστανται περιττό πόνο.

5. Για τη µεταφορά ζώων δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ηρεµιστικά εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί
η καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει δε να χρησιµοποιούνται µόνον υπό κτηνιατρικό έλεγχο.

6. Τα θηλάζοντα βοοειδή και αιγοπρόβατα που δεν συνοδεύονται από τα νεογνά τους πρέπει να αρµέγονται ανά διαστήµατα
µικρότερα των 12 ωρών.

7. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 σηµεία γ) και δ) δεν ισχύουν για τα εγγεγραµµένα ιπποειδή αν σκοπός της µεταφοράς είναι
η βελτίωση των συνθηκών υγείας και καλής διαβίωσης κατά τη γέννηση, ή για νεογέννητα πουλάρια µε τις εγγεγραµµένες
µητέρες τους, µε την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις τα ζώα συνοδεύονται διαρκώς από συνοδό ο οποίος ασχολεί-
ται µε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της µεταφοράς.
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Συµβουλίου (ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 32).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. ∆ιατάξεις που ισχύουν για όλα τα µεταφορικά µέσα

1.1. Τα µεταφορικά µέσα, τα κιβώτια και ο εξοπλισµός τους πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί και να
λειτουργούν κατά τρόπον ώστε:

α) να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους·

β) τα ζώα να προστατεύονται από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και τις αντίξοες κλιµα-
τικές συνθήκες·

γ) να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται·

δ) να εµποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων και να αντέχουν στις πιέσεις των µετακινήσεων·

ε) να εξασφαλίζεται διαρκώς η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αέρα για το µεταφερόµενο είδος ζώων·

στ) να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα ώστε να είναι δυνατό να επιθεωρούνται τα ζώα και να τους παρέχονται
φροντίδες·

ζ) να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο·

η) να διαθέτουν δάπεδο που ελαχιστοποιεί τη διαφυγή ούρων και περιττωµάτων·

θ) να παρέχουν επαρκή φωτισµό για την επιθεώρηση και την παροχή φροντίδων στα ζώα κατά τη µεταφορά.

1.2. Στο εσωτερικό του διαµερίσµατος των ζώων και σε κάθε επίπεδό του προβλέπεται επαρκής χώρος ώστε να εξασφαλίζε-
ται ο κατάλληλος αερισµός επάνω από τα ζώα όταν αυτά βρίσκονται σε φυσική όρθια θέση χωρίς να εµποδίζονται σε
καµία περίπτωση οι φυσικές τους κινήσεις.

1.3. Για τα άγρια ζώα και τα είδη πλην κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων κατά περίπτωση, τα ακό-
λουθα έγγραφα συνοδεύουν τα ζώα:

α) ένδειξη ότι πρόκειται για άγρια, ανθρωπόφοβα ή επικίνδυνα ζώα·

β) γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής, νερού και τυχόν απαραίτητης ειδικής φροντίδας.

1.4. Τα χωρίσµατα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος των ζώων. Ο εξοπλισµός τους πρέπει να
επιτρέπει τις ταχείες και εύκολες κινήσεις.

1.5. Χοιρίδια βάρους κάτω των 10 κιλών, αµνοί βάρους κάτω των 20 κιλών, µόσχοι ηλικίας κάτω των έξι µηνών και πουλά-
ρια ηλικίας κάτω των τεσσάρων µηνών πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στρωµνή ή ανάλογο υλικό το οποίο να εξα-
σφαλίζει την απαιτούµενη άνεση ανάλογα µε το είδος, τον αριθµό των µεταφερόµενων ζώων, τη διάρκεια της µετα-
φοράς και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιτ-
τωµάτων.

1.6. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών κανόνων για την ασφάλεια των πληρωµάτων και των επιβατών, όταν η
θαλάσσια, αεροπορική ή σιδηροδροµική µεταφορά προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τρεις ώρες, ο συνοδός ή το πρό-
σωπο που έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκτελέσει τη θανάτωση αποτελεσµατικά και χωρίς ταλαιπωρία για τα
ζώα, πρέπει να διαθέτει µέσο θανάτωσης κατάλληλο για το συγκεκριµένο ζωικό είδος.

2. Πρόσθετες διατάξεις για την οδική η σιδηροδροµική µεταφορά

2.1. Τα οχήµατα µε τα οποία µεταφέρονται ζώα πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήµανση µε την οποία δηλώνεται
η παρουσία ζώντων ζώων, εκτός αν τα ζώα µεταφέρονται σε κιβώτια µε τη σήµανση της παραγράφου 5.1.

2.2. Τα οδικά οχήµατα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

2.3. Kατά τη σύνδεση των βαγονιών και για κάθε άλλο ελιγµό σιδηροδροµικών βαγονιών πρέπει να λαµβάνονται όλες οι
δυνατές προφυλάξεις για να αποφεύγονται απότοµα τραντάγµατα των βαγονιών που µεταφέρουν ζώα.
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3. Πρόσθετες διατάξεις για τη µεταφορά µε πλοία RO-RO

3.1. Πριν από τη φόρτωση σε πλοίο, ο πλοίαρχος επαληθεύει ότι, όταν φορτώνονται τα οχήµατα:

α) σε κλειστά καταστρώµατα, το πλοίο διαθέτει, αφενός µεν, κατάλληλο σύστηµα µηχανικού αερισµού, αφετέρου δε,
σύστηµα συναγερµού και κατάλληλη εφεδρική πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύµατος·

β) σε ανοικτά καταστρώµατα, παρέχεται επαρκής προστασία από τη θάλασσα.

3.2. Τα οδικά οχήµατα και τα σιδηροδροµικά βαγόνια πρέπει να διαθέτουν επαρκή σηµεία στερέωσης, κατάλληλα σχε-
διασµένα, τοποθετηµένα και συντηρηµένα που να επιτρέπουν τη σταθερή στερέωσή τους στο πλοίο. Τα οδικά οχήµατα
και τα σιδηροδροµικά βαγόνια πρέπει να στερεώνονται σταθερά στο πλοίο πριν από την έναρξη του θαλάσσιου ταξιδιού
ώστε να µην µπορούν να µετακινηθούν λόγω των κινήσεων του πλοίου.

4. Πρόσθετες διατάξεις για τις αεροπορικές µεταφορές

4.1. Τα ζώα πρέπει να µεταφέρονται σε κιβώτια, περιφράγµατα ή διαµερίσµατα σταβλισµού κατάλληλα για το είδος τους,
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) για τη µεταφορά ζώντων ζώων,
στην έκδοση που αναφέρεται στο παράρτηµα VI.

4.2. Τα ζώα πρέπει να µεταφέρονται µόνο υπό συνθήκες που επιτρέπουν τη διατήρηση της ποιότητας, της θερµοκρασίας και
της πίεσης του αέρα σε ενδεδειγµένα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ανάλογα µε το είδος των ζώων.

5. Πρόσθετες διατάξεις για τη µεταφορά µε κιβώτια

5.1. Τα κιβώτια µε τα οποία µεταφέρονται ζώα πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήµανση µε την οποία να δηλώνε-
ται η παρουσία ζώντων ζώων καθώς και σήµα που να υποδεικνύει το άνω µέρος του κιβωτίου.

5.2. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και των χειρισµών, τα κιβώτια πρέπει να διατηρούνται πάντοτε σε όρθια θέση και µην
υφίστανται βίαιους κλονισµούς ή προσκρούσεις. Τα κιβώτια πρέπει να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
µετακίνησή τους εξαιτίας κινήσεων του µεταφορικού µέσου.

5.3. Τα κιβώτια άνω των 50 kg πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε επαρκή σηµεία στερέωσης, κατάλληλα σχεδιασµένα, τοπο-
θετηµένα και συντηρηµένα ώστε να µπορούν να στερεώνονται σταθερά στο µεταφορικό µέσο στο οποίο πρόκειται να
φορτωθούν. Τα κιβώτια πρέπει να στερεώνονται στο µεταφορικό µέσο πριν από την αναχώρηση ώστε να αποφεύγεται η
µετατόπισή τους εξαιτίας των κινήσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Φόρτωση, εκφόρτωση και µεταχείριση

1.1. Η δέουσα προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάγκη ορισµένων κατηγοριών ζώων, όπως τα άγρια ζώα, να εξοικειώνονται
µε τον τρόπο µεταφοράς πριν από το προβλεπόµενο ταξίδι.

1.2. Όταν οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης διαρκούν πάνω από τέσσερις ώρες, εκτός εάν πρόκειται για πουλερικά:

α) πρέπει να διατίθενται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε τα ζώα να φυλάσσονται, να σιτίζονται και να ποτίζονται
εκτός του µεταφορικού µέσου χωρίς να είναι δεµένα·

β) τις εργασίες πρέπει να επιβλέπει εγκεκριµένος κτηνίατρος και να λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις για να εξασφαλί-
ζεται η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών.

Εγκαταστάσεις και διαδικασίες

1.3. Οι εγκαταστάσεις για τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συµπεριλαµβανοµένου του δαπέδου, πρέπει να σχεδιάζονται, να
κατασκευάζονται, να συντηρούνται και να χρησιµοποιούνται κατά τρόπον ώστε:

α) να προλαµβάνονται οι τραυµατισµοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να ελαχιστοποιείται το άγχος και η ταραχή τους
κατά τη διάρκεια των µετακινήσεών τους, καθώς και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ζώων. Συγκεκριµένα, οι
επιφάνειες δεν πρέπει να είναι ολισθηρές και πρέπει να προβλέπονται πλευρικά προστατευτικά µέσα ώστε να εµποδί-
ζεται η διαφυγή των ζώων·

β) να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται.
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1.4. α) Οι ράµπες δεν επιτρέπεται να έχουν κλίση µεγαλύτερη από γωνία 20 µοιρών, ήτοι 36,4 % σε σχέση µε το οριζόντιο
επίπεδο για τους χοίρους, τους µόσχους και τους ίππους, και γωνία 26 µοιρών 34 λεπτών, ήτοι 50 % σε σχέση µε
το οριζόντιο επίπεδο για τα πρόβατα και τα βοοειδή πλην των µόσχων. Εάν η κλίση είναι µεγαλύτερη από 10
µοίρες, ήτοι 17,6 % σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο, οι ράµπες είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα, όπως π.χ. σανίδες
στερέωσης για τα πόδια, που εξασφαλίζει ότι τα ζώα µπορούν να ανεβοκατεβαίνουν χωρίς κίνδυνο ή δυσκολία·

β) οι ανυψωτικές εξέδρες και οι όροφοι διαθέτουν φράγµατα ασφαλείας ώστε τα ζώα να µην πέφτουν ούτε να µπορούν
να διαφύγουν κατά τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους.

1.5. Όταν µε το ίδιο µεταφορικό µέσο µεταφέρονται και εµπορεύµατα, αυτά πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να
µην προκαλείται τραυµατισµός, ταλαιπωρία ή άγχος στα ζώα.

1.6. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος φωτισµός.

1.7. Όταν τα κιβώτια στα οποία είναι φορτωµένα ζώα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο επί του µεταφορικού µέσου,
πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε:

α) να αποφεύγεται, ή όταν πρόκειται για πουλερικά, κουνέλια και γουνοφόρα ζώα, να περιορίζεται η πτώση ούρων ή
περιττωµάτων στα ζώα που βρίσκονται στο κάτω επίπεδο·

β) να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των κιβωτίων·

γ) να διασφαλίζεται ότι δεν εµποδίζεται ο αερισµός.

Μεταχείριση των ζώων

1.8. Απαγορεύεται:

α) να κτυπιούνται ή να κλωτσούνται τα ζώα·

β) να ασκείται πίεση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα σηµεία του σώµατος των ζώων, ώστε να τους προκαλείται περιττός
πόνος ή ταλαιπωρία·

γ) να αναρτώνται τα ζώα µε µηχανικά µέσα·

δ) να ανασηκώνονται ή να σύρονται τα ζώα από το κεφάλι, τα αυτιά, τα κέρατα, τα πόδια, την ουρά ή το τρίχωµα, ή
να υφίστανται µεταχείριση που προκαλεί περιττό πόνο ή ταλαιπωρία·

ε) να χρησιµοποιούνται ράβδοι ή άλλα εργαλεία µε αιχµηρά άκρα·

στ) να παρεµποδίζεται συνειδητά κάποιο ζώο το οποίο οδηγείται σε οποιοδήποτε τµήµα της διαδικασίας µεταχείρισης.

1.9. Η χρήση συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση,
οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε ενήλικα βοοειδή και ενήλικους χοίρους που αρνούνται να
µετακινηθούν και µόνον εάν υπάρχει αρκετός χώρος για να µπορούν να προχωρήσουν. Οι εκκενώσεις δεν διαρκούν
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, έχουν επαρκή χρονική απόσταση µεταξύ τους και επιτρέπονται µόνον επί των
µυών των οπισθίων. ∆εν επιτρέπονται επαναληπτικές εκκενώσεις εάν το ζώο δεν ανταποκρίνεται

1.10. Οι αγορές ή τα κέντρα συγκέντρωσης πρέπει να διαθέτουν εξοπλισµό για την πρόσδεση των ζώων, εάν χρειάζεται. Τα
ζώα που δεν είναι συνηθισµένα να είναι δεµένα, παραµένουν λυτά. Τα ζώα έχουν πρόσβαση σε νερό.

1.11. Τα ζώα δεν πρέπει να δένονται από τα κέρατα ή µε κρίκους από τη µύτη ούτε να έχουν τα πόδια τους δεµένα µαζί. Οι
µόσχοι δεν πρέπει να φιµώνονται. Τα κατοικίδια ιπποειδή ηλικίας άνω των οκτώ µηνών πρέπει να φέρουν χαλινάρι
κατά τη µεταφορά εκτός εάν πρόκειται για µη δαµασµένα άλογα.

Όταν τα ζώα είναι αναγκαίο να δένονται, τα σχοινιά, τα λουριά και τα άλλα µέσα πρόσδεσης πρέπει:

α) να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να µην σπάνε κατά τη διάρκεια µεταφοράς υπό φυσιολογικές συνθήκες·

β) να επιτρέπουν στα ζώα να µπορούν, εάν είναι αναγκαίο, να ξαπλώνουν, να τρώγουν και να πίνουν·

γ) να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο που να µη δηµιουργεί κίνδυνο στραγγαλισµού ή τραυµατισµού, και να είναι
δυνατή η ταχεία ελευθέρωση των ζώων.
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∆ιαχωρισµός

1.12. Η µεταχείριση και η µεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ζώα διαφορετικών ειδών·

β) ζώα που διαφέρουν σηµαντικά ως προς το µέγεθος ή την ηλικία·

γ) ενήλικοι κάπροι αναπαραγωγής ή επιβήτορες·

δ) σεξουαλικώς ώριµα για αναπαραγωγή αρσενικά από τα θηλυκά·

ε) ζώα µε κέρατα από ζώα χωρίς κέρατα·

στ) ζώα που είναι εχθρικά µεταξύ τους·

ζ) ζώα δεµένα από ζώα ελεύθερα.

1.13. Τα σηµεία α), β), γ) και ε) της παραγράφου 1.12 δεν εφαρµόζονται όταν τα ζώα έχουν εκτραφεί σε οµάδες, είναι εξοι-
κειωµένα το ένα µε το άλλο, όταν ο διαχωρισµός θα προκαλούσε άγχος ή όταν τα θηλυκά συνοδεύονται από νεογνά
τα οποία θηλάζουν.

2. Κατά τη µεταφορά

2.1. Οι διαθέσιµοι χώροι, πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα αριθµητικά στοιχεία που προβλέπονται στο
Κεφάλαιο VII όσον αφορά τα συγκεκριµένα ζώα και µεταφορικά µέσα.

2.2. Τα κατοικίδια ιπποειδή, εκτός από τις φοράδες που ταξιδεύουν µε τα πουλάρια τους, µεταφέρονται σε ατοµικά διαµερί-
σµατα σταβλισµού όταν το όχηµα φορτώνεται σε πλοίο Ro-Ro. Παρέκκλιση από την παρούσα διάταξη µπορεί να χορη-
γείται δυνάµει εθνικών κανόνων µε την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στη
Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

2.3. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οχήµατα πολλών καταστρωµάτων εκτός εάν τα ζώα φορτώνονται στο χαµ-
ηλότερο κατάστρωµα και δεν υπάρχουν ζώα σε υψηλότερο κατάστρωµα. Το ελάχιστο εσωτερικό ύψος του διαµερίσµα-
τος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 75 cm µεγαλύτερο από το ύψος ακρωµίου του υψηλότερου ζώου.

2.4. Οι µη δαµασµένοι ίπποι δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οµάδες µεγαλύτερες των τεσσάρων ζώων.

2.5. Οι παράγραφοι 1.10 έως 1.13 εφαρµόζονται κατ' αναλογία στα µεταφορικά µέσα.

2.6. Πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισµός για να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες των ζώων, λαµβα-
νοµένων υπόψη ιδίως του αριθµού και του είδους των προς µεταφορά ζώων και των αναµενόµενων µετεωρολογικών
συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που να µην εµποδίζει τον
αερισµό τους.

2.7. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, πρέπει να παρέχεται στα ζώα νερό, τροφή και η δυνατότητα ανάπαυσης, ανάλογα µε
το είδος και την ηλικία τους, σε κατάλληλα διαστήµατα και συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο V. Εάν δεν
προβλέπεται αλλιώς, στα θηλαστικά και τα πτηνά παρέχεται τροφή τουλάχιστον κάθε 24 ώρες και νερό τουλάχιστον
κάθε 12 ώρες. Το νερό και η τροφή πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να χορηγούνται στα ζώα κατά τρόπο που να
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο µόλυνσης. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι τα ζώα χρειάζεται να εξοι-
κειώνονται µε τον τρόπο παροχής της τροφής και του νερού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ Η ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩ-
ΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισµού για τα πλοία µεταφοράς ζώων

1. Η ανθεκτικότητα των ράβδων των περιφραγµάτων και των καταστρωµάτων πρέπει να είναι η δέουσα για τα µεταφερόµενα
ζώα. Ένας νηογνώµονας, εγκεκριµένος από την αρµόδια αρχή πρέπει να επαληθεύει τους υπολογισµούς της ανθεκτικότητας
των ράβδων των περιφραγµάτων και των καταστρωµάτων κατά την κατασκευή ή τη µετατροπή του πλοίου µεταφοράς ζώων.

2. Τα διαµερίσµατα για τη µεταφορά των ζώων πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα µηχανικού αερισµού για την ανανέωση
ολόκληρου του όγκου του αέρα στο χώρο αυτόν ως εξής:

α) 40 αλλαγές αέρος ανά ώρα εάν το διαµέρισµα είναι πλήρως κλειστό και το καθαρό ύψος µικρότερο ή ίσο µε 2,30 µέτρα·
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β) 30 αλλαγές αέρος ανά ώρα εάν το διαµέρισµα είναι πλήρως κλειστό και το καθαρό ύψος µεγαλύτερο των 2,30 µέτρων·

γ) 75 % της προαναφερόµενης ικανότητας εάν το διαµέρισµα είναι µερικώς κλειστό.

3. Η ικανότητα αποθήκευσης ή παροχής γλυκού νερού πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου VI, λαµβανοµένων
υπόψη του ανώτατου αριθµού και του είδους των προς µεταφορά ζώων, καθώς και της ανώτατης διάρκειας του προβλεπόµε-
νου ταξιδιού.

4. Το σύστηµα διανοµής γλυκού νερού πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει γλυκό νερό διαρκώς σε κάθε χώρο όπου βρίσκονται
ζώα, πρέπει δε να υπάρχουν επαρκή δοχεία για να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ζώα έχουν άµεση και συνεχή πρόσβαση σε γλυκό
νερό. Πρέπει να υπάρχει εφεδρικός εξοπλισµός άντλησης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού σε περίπτωση βλάβης του
κύριου συστήµατος άντλησης.

5. Το σύστηµα αποχέτευσης πρέπει να έχει την κατάλληλη ικανότητα αποχέτευσης των υγρών από τα περιφράγµατα και τα
καταστρώµατα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι αγωγοί και τα κανάλια αποχέτευσης πρέπει να συλλέγουν τα υγρά σε
φρεάτια ή δεξαµενές από όπου τα λύµατα µπορούν να αποβληθούν µε τη βοήθεια αντλιών ή εκβολέων. Πρέπει να υπάρχει
εφεδρικός εξοπλισµός άντλησης ώστε να εξασφαλίζεται η αποχέτευση σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήµατος
άντλησης.

6. Οι χώροι παραµονής των ζώων, οι διάδροµοι και οι ράµπες προς τους χώρους παραµονής πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτι-
σµό. Πρέπει να προβλέπεται εφεδρικός φωτισµός στην περίπτωση βλάβης του κύριου ηλεκτροδοτικού συστήµατος. Ο συνο-
δός πρέπει να έχει στη διάθεσή του επαρκή αριθµό φορητών λαµπών ώστε να µπορεί να επιθεωρεί και να παρέχει φροντίδα
στα ζώα.

7. Σύστηµα πυρόσβεσης πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε όλους τους χώρους παραµονής των ζώων, ο δε πυροσβεστικός εξο-
πλισµός εντός των χώρων αυτών πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πλέον πρόσφατα πρότυπα της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) σχετικά µε την πυροπροστασία, την πυρανίχνευση και την πυρό-
σβεση.

8. Στο θάλαµο πηδαλιουχίας πρέπει να υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης, ελέγχου και συναγερµού για τα εξής συστήµατα
που προορίζονται για τα ζώα:

α) σύστηµα αερισµού·

β) σύστηµα παροχής γλυκού νερού και αποχέτευσης·

γ) σύστηµα φωτισµού·

δ) σύστηµα παραγωγής γλυκού νερού, εάν χρειάζεται.

9. Η κύρια πηγή ενέργειας πρέπει να επαρκεί για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τα συστήµατα που προορίζονται
για τα ζώα και αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας του πλοίου µεταφοράς
ζώων. Η εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να επαρκεί για την αντικατάσταση της κύριας πηγής ενέργειας για συνεχή περίοδο
τριών ηµερών.

ΤΜΗΜΑ 2

Παροχή τροφής και νερού στα πλοία µεταφοράς ζώων και στα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων
θαλάσσης

Τα πλοία µεταφοράς ζώων ή εµπορευµατοκιβωτίων θαλάσσης τα οποία µεταφέρουν κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα
και χοίρους για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες, µεταφέρουν από τη στιγµή της αναχώρησης επαρκή στρωµνή
καθώς και επαρκή τροφή και νερό ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ηµερήσιες απαιτήσεις τροφής και νερού που προβλέπονται
στον πίνακα 1 για το προβλεπόµενο ταξίδι, συν ποσότητα 25 % ή εφεδρική στρωµνή, τροφή και νερό για τρεις ηµέρες, εάν οι
ποσότητες αυτές είναι µεγαλύτερες.

Πίνακας 1

Ελάχιστες ηµερήσιες απαιτήσεις τροφής και νερού στα πλοία µεταφοράς ζώων ή στα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων
θαλάσσης

Κατηγορία

Τροφή
(% ζώντος βάρους των ζώων)

Γλυκό νερό (λίτρα ανά ζώο) (*)

Χορτονοµή Συµπυκνωµένη τροφή

Βοοειδή και ιπποειδή 2 1,6 45

Πρόβατα 2 1,8 4

Χοίροι — 3 10

(*) Οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής νερού που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη µπορούν να αντικαθίστανται για όλα τα είδη από χορήγηση
νερού ίση µε το 10 % του ζώντος βάρους των ζώων.
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Η χορτονοµή µπορεί να αντικαθίσταται από συµπυκνωµένη τροφή και αντίστροφα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως
υπόψη ότι ορισµένες κατηγορίες ζώων πρέπει να εξοικειώνονται µε την αλλαγή τροφής για τις ανάγκες του µεταβολισµού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

1. Κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι

1.1. Οι απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται στη µεταφορά των κατοικίδιων ιπποειδών πλην των εγγεγραµµένων
ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων πλην των αεροπορικών µεταφορών.

1.2. Η διάρκεια ταξιδιού των ζώων των ειδών που αναφέρονται στο σηµείο 1.1 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες.

1.3. Η ανώτατη διάρκεια ταξιδιού που αναφέρεται στο σηµείο 1.2 µπορεί να παρατείνεται εάν πληρούνται οι πρόσθετες
απαιτήσεις του κεφαλαίου VI.

1.4. Όταν χρησιµοποιείται οδικό όχηµα που πληροί τους όρους του σηµείου 1.3, τα διαστήµατα ποτίσµατος και παροχής
τροφής καθώς και η διάρκεια ταξιδιού και ανάπαυσης είναι οι εξής:

α) στους µη απογαλακτισµένους µόσχους, αµνούς, ερίφια και πώλους, οι οποίοι λαµβάνουν γαλακτούχο τροφή, καθώς
και στα µη απογαλακτισµένα χοιρίδια πρέπει να παρέχεται, ύστερα από εννέα ώρες µεταφοράς, επαρκής χρόνος
ανάπαυσης, τουλάχιστον µιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται. Μετά από αυτόν το
χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι µπορεί να συνεχίζεται για άλλες εννέα ώρες·

β) η διάρκεια µεταφοράς των χοίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, τα
ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς τη δυνατότητα να πιουν νερό·

γ) η διάρκεια µεταφοράς των κατοικίδιων ιπποειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού αυτού, πρέπει να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται κάθε οκτώ ώρες·

δ) σε όλα τα άλλα ζώα των ειδών που αναφέρονται στο σηµείο 1.1. πρέπει να παρέχεται, ύστερα από 14 ώρες µετα-
φοράς, επαρκής χρόνος ανάπαυσης, τουλάχιστον µιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται.
Μετά από αυτόν το χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι µπορεί να συνεχίζεται για άλλες 14 ώρες.

1.5. Μετά την καθορισµένη διάρκεια ταξιδιού, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται και να τους παρέχεται τροφή, νερό και χρό-
νος ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών.

1.6. Τα ζώα δεν πρέπει να µεταφέρονται σιδηροδροµικώς εάν η µέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται
στο σηµείο 1.2. Ωστόσο, εφαρµόζονται οι διάρκειες ταξιδίου που προβλέπονται στο σηµείο 1.4 εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σηµεία 1.3 και 1.4, εξαιρουµένων των περιόδων ανάπαυσης.

1.7. α) Τα ζώα δεν πρέπει να µεταφέρονται δια θαλάσσης, εφόσον η µέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που
προβλέπεται στο σηµείο 1.2, εκτός εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σηµεία 1.3 και 1.4, εξαι-
ρουµένων των διαρκειών ταξιδίου και των περιόδων ανάπαυσης.

β) Σε περίπτωση θαλάσσιας µεταφοράς που συνδέει τακτικά και απευθείας δύο γεωγραφικά σηµεία της Κοινότητας µε
τη βοήθεια οχηµάτων που φορτώνονται στα πλοία χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, πρέπει να προβλέπεται, για τα
ζώα, διάρκεια ανάπαυσης 12 ωρών µετά την εκφόρτωσή τους στο λιµένα προορισµού ή στην άµεση γειτονία του,
εκτός εάν η διάρκεια της θαλάσσιας µεταφοράς εντάσσεται στο γενικό πρόγραµµα των σηµείων 1.2 έως 1.4.

1.8. Οι διάρκειες ταξιδιού που αναφέρονται στα σηµεία 1.3, 1.4 και 1.7 στοιχείο β) µπορεί να παρατείνονται κατά 2 ώρες
προς το συµφέρον των ζώων, ανάλογα ιδίως µε την εγγύτητα του τόπου προορισµού.

1.9. Με επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1.3 έως 1.8, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν µέγιστη διάρκεια
µεταφοράς 8 ωρών µη δυνάµενη να παραταθεί για τις µεταφορές ζώων που προορίζονται προς σφαγή, οι οποίες πραγ-
µατοποιούνται εξ ολοκλήρου από ένα σηµείο αναχώρησης έως ένα σηµείο άφιξης στο έδαφός τους.

2. Άλλα είδη

2.1. Για τα πουλερικά, τα κατοικίδια πτηνά και τα κατοικίδια κουνέλια, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη τροφή και νερό σε
επαρκείς ποσότητες, πλην των περιπτώσεων µεταφοράς που διαρκεί λιγότερο από:

α) 12 ώρες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης ή

β) 24 ώρες για νεοσσούς όλων των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταφορά ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών από
την εκκόλαψη.
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2.2. Στους µεταφερόµενους σκύλους και γάτες πρέπει να παρέχεται τροφή κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τις 24
ώρες, καθώς και νερό κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς γραπτές οδη-
γίες για την παροχή τροφής και νερού.

2.3. Τα άλλα είδη πλην των αναφερόµενων στο σηµείο 2.1 ή 2.2 µεταφέρονται σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες σχετικά µε την
παροχή τροφής και νερού και λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν απαιτούµενων ειδικών φροντίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΑ ΙΠΠΟΕΙ∆Η, ΒΟΟΕΙ∆Η, ΑΙΓΟ-
ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΥΣ

1. Για όλα τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας

Στέγη

1.1. Το µεταφορικό µέσο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα µονωµένη και ανοιχτόχρωµη στέγη.

∆άπεδο και Στρωµνή

1.2. Στα ζώα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στρωµνή ή ανάλογο υλικό το οποίο εξασφαλίζει την απαιτούµενη άνεση
ανάλογα µε το είδος, τον αριθµό των µεταφερόµενων ζώων, τη διάρκεια του ταξιδίου και τις καιρικές συνθήκες. Το
υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωµάτων.

Τροφή

1.3. Το µεταφορικό µέσο πρέπει να µεταφέρει επαρκή ποσότητα κατάλληλης τροφής για τις απαιτήσεις των µεταφερόµενων
ζώων κατά το ταξίδι. Η τροφή πρέπει να προστατεύεται από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και από µολυσµατικούς
παράγοντες όπως η σκόνη, το καύσιµο, τα καυσαέρια και τα ούρα και η κόπρος των ζώων.

1.4. Όταν χρησιµοποιείται ειδικός εξοπλισµός για το τάισµα των ζώων, ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να µεταφέρεται µέσα στο
µεταφορικό µέσο.

1.5. Όταν χρησιµοποιείται εξοπλισµός για το τάισµα των ζώων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4, ο εξοπλισµός αυτός
πρέπει να είναι σχεδιασµένος κατά τρόπον ώστε, εάν χρειάζεται, να µπορεί να προσδένεται στο µεταφορικό µέσο για να
αποφεύγεται η ανατροπή του. Όταν κινείται το µεταφορικό µέσο και ο εξοπλισµός δεν χρησιµοποιείται, τότε αυτός
αποθηκεύεται σε ένα µέρος του οχήµατος χωριστά από τα ζώα.

Χωρίσµατα

1.6. Τα ιπποειδή, εκτός από τις φοράδες που ταξιδεύουν µε τα πουλάρια τους, πρέπει να µεταφέρονται σε ατοµικά διαµερί-
σµατα σταβλισµού.

1.7. Τα µεταφορικά µέσα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε χωρίσµατα κατά τρόπον ώστε να µπορούν µεν να δηµιουργούνται
ξεχωριστά διαµερίσµατα αλλά όλα τα ζώα να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.

1.8. Τα χωρίσµατα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε να µπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις έτσι
ώστε το µέγεθος του διαµερίσµατος να προσαρµόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και στο είδος, το µέγεθος και τον αριθµό
των ζώων.

Ελάχιστα κριτήρια για ορισµένα είδη

1.9. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συνοδεύονται από τη µητέρα τους, τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας κατοικίδιων
ιπποειδών, βοοειδών και χοίρων επιτρέπονται µόνον εάν:

— τα κατοικίδια ιπποειδή είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων µηνών, πλην των εγγεγραµµένων ιπποειδών,

— οι µόσχοι είναι ηλικίας άνω των δέκα τεσσάρων ηµερών,

— οι χοίροι είναι βάρους άνω των 10 kg,

Οι µη δαµασµένοι ίπποι δεν πρέπει να µεταφέρονται σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας.

2. Παροχή νερού για την οδική, σιδηροδροµική ή θαλάσσια µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια

2.1. Τα µεταφορικά µέσα και τα εµπορευµατοκιβώτια θαλάσσης πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα παροχής νερού το
οποίο να επιτρέπει στο συνοδό να χορηγεί αµέσως νερό, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού, ώστε κάθε ζώο να έχει πρόσβαση στο νερό.

2.2. Οι εγκαταστάσεις διανοµής νερού πρέπει να λειτουργούν καλώς και να είναι κατάλληλα σχεδιασµένες και τοποθετηµένες
ώστε τα µεταφερόµενα ζώα να µπορούν να ποτίζονται επί του οχήµατος.
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2.3. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών νερού για κάθε µεταφορικό µέσο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το
1,5 % του ανώτατου ωφέλιµου φορτίου του. Οι δεξαµενές νερού πρέπει να είναι σχεδιασµένες κατά τρόπον ώστε να
µπορούν να αποστραγγίζονται και να καθαρίζονται µετά από κάθε ταξίδι, και πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα
που επιτρέπει την επαλήθευση του επιπέδου του νερού. Πρέπει να είναι συνδεδεµένες µε τον εξοπλισµό ποτίσµατος
εντός των διαµερισµάτων και να συντηρούνται σε καλή κατάσταση.

2.4. Μπορεί να ισχύσει παρέκκλιση από το σηµείο 2.3 για τα εµπορευµατοκιβώτια θαλάσσης που χρησιµοποιούνται αποκλει-
στικά σε πλοία τα οποία εφοδιάζουν τα εµπορευµατοκιβώτια µε νερό από τις δικές τους δεξαµενές νερού.

3. Αερισµός για τα µέσα οδικής µεταφοράς και παρακολούθηση της θερµοκρασίας

3.1. Τα συστήµατα αερισµού των µέσων οδικής µεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται
κατά τρόπον ώστε, σε οποιαδήποτε στιγµή του ταξιδιού, είτε το µεταφορικό µέσο σταθµεύει, είτε κινείται, να είναι σε
θέση να διατηρούν τη θερµοκρασία εντός των ορίων από 5° C έως και 30° C µέσα στο µεταφορικό µέσο, για όλα τα
ζώα, µε όριο ανοχής +/– 5° C, ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία.

3.2. Τα συστήµατα αερισµού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ίση κατανοµή σε όλο το χώρο, µε ελάχιστη
ονοµαστική ικανότητα παροχής αέρα 60 m3/h/KN ωφέλιµου φορτίου. Πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν επί
τουλάχιστον 4 ώρες, ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήµατος.

3.3. Τα µέσα οδικής µεταφοράς πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας καθώς και µε µέσα
καταγραφής των σχετικών δεδοµένων. Οι αισθητήρες πρέπει να βρίσκονται στα σηµεία του φορτηγού τα οποία, ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού του, έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν τις χειρότερες κλιµατικές
συνθήκες. Οι θερµοκρασίες που καταγράφονται κατ' αυτόν τον τρόπο χρονολογούνται και διατίθενται στην αρµόδια
αρχή κατόπιν σχετικού αιτήµατος.

3.4. Τα µέσα οδικής µεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα προειδοποίησης ώστε να ειδοποιείται ο οδηγός
όταν η θερµοκρασία στα διαµερίσµατα όπου βρίσκονται τα ζώα φθάσει το ανώτατο ή το κατώτατο όριο.

3.5. Πριν από τις 31 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση βάσει γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφά-
λεια των Τροφίµων, συνοδευόµενη από ενδεδειγµένες προτάσεις µέτρων, µε σκοπό να καθοριστούν τα ανώτατα και
κατώτατα όρια θερµοκρασίας για τα µεταφερόµενα ζώα, τα οποία πρέπει να θεσπιστούν µε τη διαδικασία του
άρθρου 31, παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θερµοκρασίες σε ορισµένες περιοχές της Κοινότητας
µε ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες.

4. Σύστηµα πλοήγησης

4.1. Τα µέσα οδικής µεταφοράς πρέπει να διαθέτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά τα οχήµατα που κυκλοφο-
ρούν για πρώτη φορά, και από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά όλα τα µέσα µεταφοράς το κατάλληλο σύστηµα
πλοήγησης που να επιτρέπει την καταχώρηση και παροχή πληροφοριών εντοπισµού θέσης αντίστοιχων µε εκείνες που
περιέχονται στο ηµερολόγιο ταξιδίου του παραρτήµατος ΙΙ, τµήµα 4 και πληροφορίες σχετικά µε το άνοιγµα/κλείσιµο
του πτερυγίου φόρτωσης.

4.2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2008 τα αποτελέσµατα µελέτης σκοπιµότητας για τα
συστήµατα πλοήγησης και την εφαρµογή της εν λόγω τεχνολογίας προς τον σκοπό του παρόντος κανονισµού.

4.3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εγκατάσταση και λει-
τουργία του Συστήµατος Πλοήγησης τις παραγράφους 4.2, συνοδευόµενη από ενδεδειγµένες προτάσεις µε κύριο στόχο
να καθορίσουν προδιαγραφές του Συστήµατος Πλοήγησης που πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλα τα µέσα µεταφοράς.
Το Συµβούλιο αποφασίζει για τις προτάσεις αυτές µε ειδική πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

Οι απαιτήσεις χώρου για τα ζώα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις εξής διαστάσεις:

Α. Κατοικίδια ιπποειδή

Σιδηροδροµική µεταφορά

Ενήλικοι ίπποι 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (*)

Νεαροί ίπποι (6-24 µηνών) (για ταξίδια έως 48 ωρών) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 µηνών) (για ταξίδια άνω των 48 ωρών) 2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Πόνεϊ (κάτω των 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1 m)

Πουλάρια (0-6 µηνών) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(*) Το τυποποιηµένο χρήσιµο πλάτος των βαγονιών είναι 2,6 έως 2,7 m.

Σηµείωση: Στη διάρκεια µεγάλων ταξιδιών, τα πουλάρια και οι νεαροί ίπποι πρέπει να µπορούν να ξαπλώνουν.
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Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και τα πόνεϊ και κατά 20 % το
πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι µόνον µε το βάρος και το µέγεθος των ζώων, αλλά και µε τη
φυσική τους κατάσταση, τις µετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική µεταφορά

Ενήλικοι ίπποι 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 µηνών) (για ταξίδια έως 48 ωρών) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 µηνών) (για ταξίδια άνω των 48 ωρών) 2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Πόνεϊ (κάτω των 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Πουλάρια (0-6 µηνών) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια µεγάλων ταξιδιών, τα πουλάρια και οι νεαροί ίπποι πρέπει να µπορούν να ξαπλώνουν.

Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και τα πόνεϊ και κατά 20 % το
πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι µόνον µε το βάρος και το µέγεθος των ζώων, αλλά και µε τη
φυσική τους κατάσταση, τις µετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική µεταφορά

Πυκνότητα φόρτωσης ίππων σε σχέση µε το εµβαδόν στο δάπεδο

0-100 kg 0,42 m2

100-200 kg 0,66 m2

200-300 kg 0,87 m2

300-400 kg 1,04 m2

400-500 kg 1,19 m2

500-600 kg 1,34 m2

600-700 kg 1,51 m2

700-800 kg 1,73 m2

Θαλάσσια µεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg m2/ζώο

200-300 0,90-1,175

300-400 1,175-1,45

400-500 1,45-1,725

500-600 1,725-2

600-700 2-2,25

Β. Βοοειδή

Σιδηροδροµική µεταφορά

Κατηγορία Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg) Εµβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι εκτροφής 55 0,30 έως 0,40

Μόσχοι µεσαίου µεγέθους 110 0,40 έως 0,70

Χονδροί µόσχοι 200 0,70 έως 0,95

Βοοειδή µεσαίου µεγέθους 325 0,95 έως 1,30

Μεγάλα βοοειδή 550 1,30 έως 1,60

Πολύ µεγάλα βοοειδή > 700 > 1,60
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Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι µόνον µε το βάρος και το µέγεθος των ζώων, αλλά και µε τη φυσική
τους κατάσταση, τις µετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική µεταφορά

Κατηγορία Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg) Εµβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι εκτροφής 50 0,30 έως 0,40

Μόσχοι µεσαίου µεγέθους 110 0,40 έως 0,70

Χονδροί µόσχοι 200 0,70 έως 0,95

Βοοειδή µεσαίου µεγέθους 325 0,95 έως 1,30

Μεγάλα βοοειδή 550 1,30 έως 1,60

Πολύ µεγάλα βοοειδή > 700 > 1,60

Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι µόνον µε το βάρος και το µέγεθος των ζώων, αλλά και µε τη φυσική
τους κατάσταση, τις µετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική µεταφορά

Κατηγορία Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg) Εµβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι 50
70

0,23
0,28

Βοοειδή 300
500

0,84
1,27

Θαλάσσια µεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg m2/ζώο

200-300 0,81-1,0575

300-400 1,0575-1,305

400-500 1,305-1,5525

500-600 1,5525-1,8

600-700 1,8-2,025

Για τα έγκυα ζώα πρέπει να προβλέπεται εµβαδόν µεγαλύτερο κατά 10 %.

Γ. Αιγοπρόβατα

Σιδηροδροµική µεταφορά

Κατηγορία Βάρος σε kg Εµβαδόν σε m2/ζώο

Κεκαρµένα πρόβατα < 55 0,20 έως 0,30

> 55 > 0,30

Μη κεκαρµένα πρόβατα < 55 0,30 έως 0,40

> 55 > 0,40

Προβατίνες σε προχωρηµένο στάδιο εγκυµοσύνης < 55 0,40 έως 0,50

> 55 > 0,50
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Κατηγορία Βάρος σε kg Εµβαδόν σε m2/ζώο

Αίγες < 35 0,20 έως 0,30

35 έως 55 0,30 έως 0,40

> 55 0,40 έως 0,75

Αίγες σε προχωρηµένο στάδιο εγκυµοσύνης > 55 0,40 έως 0,50

< 55 > 0,50

Το προαναφερόµενο εµβαδόν µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη φυλή, το µέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το µήκος του
τριχώµατος των ζώων, καθώς και ανάλογα µε τις µετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική µεταφορά

Κατηγορία Βάρος σε kg Εµβαδόν σε m2/ζώο

Κεκαρµένα πρόβατα και αµνοί βάρους τουλάχιστον 26 kg < 55 0,20 έως 0,30

> 55 > 0,30

Μη κεκαρµένα πρόβατα < 55 0,30 έως 0,40

> 55 > 0,40

Προβατίνες σε προχωρηµένο στάδιο εγκυµοσύνης < 55 0,40 έως 0,50

> 55 > 0,50

Αίγες < 35 0,20 έως 0,30

35 έως 55 0,30 έως 0,40

> 55 0,40 έως 0,75

Αίγες σε προχωρηµένο στάδιο εγκυµοσύνης < 55 0,40 έως 0,50

> 55 > 0,50

Το προαναφερόµενο εµβαδόν µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη φυλή, το µέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το µήκος του
τριχώµατος των ζώων, καθώς και ανάλογα µε τις µετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. Π.χ., για τους µι-
κρούς αµνούς, είναι δυνατόν να προβλέπεται εµβαδόν στο δάπεδο µικρότερο κατά 0,2 m2 ανά ζώο.

Αεροπορική µεταφορά

Πυκνότητα φόρτωσης των αιγοπροβάτων σε σχέση µε το εµβαδόν

Μέσο βάρος (σε kg) Εµβαδόν ανά αιγοπρόβατο (σε m2)

25 0,2

50 0,3

75 0,4

Θαλάσσια µεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου (σε kg) m2/ζώο

20-30 0,24-0,265

30-40 0,265-0,290

40-50 0,290-0,315

50-60 0,315-0,34

60-70 0,34-0,39
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∆. Χοίροι

Σιδηροδροµική και οδική µεταφορά

Όλοι οι χοίροι πρέπει τουλάχιστον να µπορούν να κατακλίνονται και να στέκονται όρθιοι στη φυσική τους στάση.

Προκειµένου να τηρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις, η πυκνότητα φόρτωσης κατά τη µεταφορά των χοίρων βάρους 100
kg περίπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 235 kg/m2.

Ενδέχεται, λόγω της φυλής, του µεγέθους και της φυσικής κατάστασης των χοίρων, να απαιτείται εµβαδόν µεγαλύτερο από
το προαναφερόµενο κατώτατο όριο· το εµβαδόν αυτό µπορεί να αυξάνεται κατά 20 % κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα µε τις
µετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική µεταφορά

Η πυκνότητα φόρτωσης πρέπει µεν να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός κατά την απογείωση, τις
αναταράξεις ή την προσγείωση, αλλά πρέπει επίσης να επιτρέπει σε όλα τα ζώα να κατακλίνονται. Κατά την επιλογή της πυ-
κνότητας φόρτωσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το κλίµα, η ολική διάρκεια του ταξιδιού και η ώρα άφιξης

Μέσο βάρος Εµβαδόν ανά χοίρο

15 kg 0,13 m2

25 kg 0,15 m2

50 kg 0,35 m2

100 kg 0,51 m2

Θαλάσσια µεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg m2/ζώο

10 το πολύ 0,20

20 0,28

45 0,60

70 0,37

100 0,85

140 0,95

180 1,10

270 1,50

Ε. Πουλερικά

Πυκνότητα που εφαρµόζεται κατά τη µεταφορά πουλερικών σε κιβώτια

Κατώτατο εµβαδόν δαπέδου που πρέπει να προβλέπεται:

Κατηγορία Εµβαδόν σε cm2

Νεοσσοί µιας ηµέρας 21-25 ανά νεοσσό

Πουλερικά άλλα πλην των νεοσσών µια ηµέρας: βάρος σε kg Εµβαδόν σε cm2/kg

< 1,6 180-200

1,6 έως < 3 160

3 έως < 5 115

> 5 105

Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι µόνον µε το βάρος και το µέγεθος των πτηνών, αλλά και µε τη
φυσική τους κατάσταση, τις µετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ

[όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, στο άρθρο 8, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, στοιχεία α) και γ), και στο
άρθρο 20, παράγραφος 2]

1. Το πρόσωπο που σχεδιάζει το ταξίδι µεγάλης διάρκειας προετοιµάζει, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις σελίδες του ηµερο-
λογίου ταξιδίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος.

2. Το ηµερολόγιο ταξιδίου αποτελείται από τα εξής τµήµατα:

Τµήµα 1 — Προγραµµατισµός

Τµήµα 2 — Τόπος αναχώρησης

Τµήµα 3 — Τόπος προορισµού

Τµήµα 4 — ∆ήλωση του µεταφορέα

Τµήµα 5 — Υπόδειγµα έκθεσης ανωµαλιών

Οι σελίδες του ηµερολογίου ταξιδίου πρέπει να είναι κολληµένες µεταξύ τους.

Υποδείγµατα για κάθε τµήµα περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα.

3. Ο διοργανωτής:

α) προσδίδει σε κάθε ηµερολόγιο ταξιδίου ξεχωριστό αναγνωριστικό αριθµό·

β) εξασφαλίζει ότι υπογεγραµµένο αντίγραφο του τµήµατος 1 του ηµερολογίου ταξιδίου, δεόντως συµπληρωµένο εκτός των
στοιχείων που αφορούν τους αριθµούς των κτηνιατρικών πιστοποιητικών, παραλαµβάνεται εντός δύο εργάσιµων ηµερών
πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης από την αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης µε τρόπο που καθορίζει η εν λόγω
αρχή·

γ) τηρεί όλες τις οδηγίες που δίνονται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το σηµείο α) του άρθρου 14, παράγραφος 1·

δ) εξασφαλίζει ότι το ηµερολόγιο ταξιδίου σφραγίζεται όπως απαιτείται στο άρθρο 14 παράγραφος 1·

ε) εξασφαλίζει ότι το ηµερολόγιο ταξιδίου συνοδεύει τα ζώα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού µέχρι το σηµείο προορισµού
ή, σε περίπτωση εξαγωγής σε τρίτη χώρα, τουλάχιστον µέχρι το σηµείο εξόδου.

4. Οι φύλακες στον τόπο αναχώρησης και, όταν ο τόπος προορισµού βρίσκεται εντός της επικράτειας της Κοινότητας, οι φύλα-
κες στον τόπο προορισµού συµπληρώνουν και υπογράφουν τα σχετικά τµήµατα του ηµερολογίου ταξιδίου. Ενηµερώνουν το
ταχύτερο δυνατό την αρµόδια αρχή για τυχόν επιφυλάξεις σε ό, τι αφορά τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα του τµήµατος 5.

5. Όταν ο τόπος προορισµού βρίσκεται εντός της επικράτειας της Κοινότητας, οι φύλακες στον τόπο προορισµού φυλάσσουν
το ηµερολόγιο ταξιδίου, εκτός του τµήµατος 4, επί τουλάχιστον τρία έτη από την ηµεροµηνία άφιξης στον τόπο προορι-
σµού:

Το ηµερολόγιο ταξιδίου πρέπει να διατίθεται στην αρµόδια αρχή µόλις αυτή το ζητήσει.

6. Όταν το ταξίδι έχει ολοκληρωθεί εντός της επικράτειας της Κοινότητας, ο µεταφορέας συµπληρώνει και υπογράφει το
τµήµα 4 του ηµερολογίου ταξιδίου.

7. Εάν τα ζώα εξάγονται σε τρίτη χώρα, οι µεταφορείς διαβιβάζουν το ηµερολόγιο ταξιδίου στον επίσηµο κτηνίατρο στο σηµείο
εξόδου.

Σε περίπτωση εξαγωγών ζώντων βοοειδών για τις οποίες χορηγείται επιστροφή, το τµήµα 3 του ηµερολογίου ταξιδίου δεν
χρειάζεται να συµπληρώνεται εάν η γεωργική νοµοθεσία απαιτεί την υποβολή έκθεσης.

8. Ο µεταφορέας που αναφέρεται στο τµήµα 3 του ηµερολογίου ταξιδίου πρέπει να διατηρεί:

α) αντίγραφο του συµπληρωµένου ηµερολογίου ταξιδίου·

β) το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής ή εκτύπωµα που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΒ του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 εφόσον το όχηµα καλύπτεται από τον εν λόγω κανονισµό.

Τα έγγραφα που µνηµονεύονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να διατίθενται στην αρµόδια αρχή που χορήγησε την άδεια
στον µεταφορέα και, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στην αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, εντός ενός µηνός µετά τη
συµπλήρωση του ηµερολογίου ταξιδίου, και να φυλάσσονται από τον µεταφορέα για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από
την ηµεροµηνία του ελέγχου.

Το έγγραφο που µνηµονεύεται στο στοιχείο α) πρέπει να επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης εντός δια-
στήµατος ενός µηνός από την ολοκλήρωση του ταξιδίου, εκτός εάν έχουν χρησιµοποιηθεί τα συστήµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 9. Απλουστευµένη µορφή του ηµερολογίου ταξιδίου και οδηγίες για την παρουσίαση των στοι-
χείων του άρθρου 6, παράγραφος 9, θα θεσπιστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, όταν τα οχήµατα είναι
εξοπλισµένα µε τα συστήµατα του άρθρου 6, παράγραφος 9.
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Προσάρτηµα

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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ΤΜΗΜΑ 2

TΟΠΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑ 3

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
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ΤΜΗΜΑ 5

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Αριθ. …

Αντίγραφο της έκθεσης ανωµαλιών µαζί µε αντίγραφο του τµήµατος 1 του ηµερολογίου ταξιδίου πρέπει να διαβιβάζεται στην
αρµόδια αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΑ

(όπως µνηµονεύονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 17, παράγραφος 2 και στο
άρθρο 18, παράγραφος 2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άδεια για τους µεταφορείς σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άδεια για τους µεταφορείς σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού µεταφορικού µέσου για µεταφορές µεγάλης διάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. Οι οδηγοί και οι συνοδοί οχηµάτων οι οποίοι µνηµονεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 5, και στο άρθρο 17, παράγραφος 1
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και να έχουν επιτύχει σε εξετάσεις
αναγνωρισµένες από την αρµόδια αρχή η οποία και εγγυάται την ανεξαρτησία των εξεταστών.

2. Τα µαθήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές της κοινοτικής
νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και ιδίως για τα εξής θέµατα:

α) τα άρθρα 3 και 4 και τα παραρτήµατα I και II·

β) τη φυσιολογία των ζώων και κυρίως τις ανάγκες τους σε πότισµα και τάισµα, τη συµπεριφορά τους και την έννοια του
άγχους·

γ) τις πρακτικές πτυχές της µεταχείρισης των ζώων·

δ) τις συνέπειες της οδηγικής συµπεριφοράς στην καλή διαβίωση των µεταφερόµενων ζώων και στην ποιότητα του κρέατος·

ε) τις πρώτες βοήθειες για τα ζώα·

στ) θέµατα ασφάλειας για το προσωπικό που µεταχειρίζεται ζώα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

[που µνηµονεύονται στο άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο ε)]

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί προστασίας των ζώων κατά την διάρκεια διεθνούς µεταφοράς αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ, ΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

[όπως µνηµονεύονται στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο ΙΙ, (παράγραφος 4.1)]

Ρυθµίσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) για τα ζώντα ζώα, 31η έκδοση, 1η Οκτωβρίου 2004.
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