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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης ' Ιουνίου 1964
περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στόν τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

βοοειδών καί χοιροειδών

(64/432/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος , καί ιδίως τά άρθρα 43 καί 100 ,

τήν πρόταση τής ' Επιτροπής ,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως (*),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής ' Επιτρο
πής (-),

Εκτιμώντας :

σμούς οί όποιοι έχουν ήδη εκδοθεί ή ευρίσκονται υπό
επεξεργασία , όσον άφορα τή βαθμιαία δημιουργία κοι
νής οργανώσεως άγοράς· ότι πρέπει , κατά συνέπεια , νά
γίνει προσέγγιση των διατάξεων των Κρατών Μελών
έπί θεμάτων ύγειονομικοΰ ελέγχου '

ότι τό δικαίωμα τό όποιο έχουν τά Κράτη Μέλη , δυνά
μει του άρθρου 36 τής συνθήκης , νά συνεχίζουν νά
διατηρούν τίς άπαγορεύσεις ή τούς περιορισμούς εισα
γωγής, εξαγωγής ή διαμετακομίσεως, οί όποιοι δικαιο
λογούνται γιά λόγους προστασίας τής ύγείας καί τής
ζωής των ανθρώπων καί των ζώων , δέν άφαιρεΐ εν τού
τοις τήν ύποχρέωση πού έχουν, νά πραγματοποιήσουν
τήν προσέγγιση των διατάξεων, έπί τών όποιων βασί
ζονται οί άπαγορεύσεις καί οί περιορισμοί αύτοί , κατά
τό μέτρο πού οί διαφορές τών διατάξεων αυτών αποτε
λούν εμπόδια γιά τήν εφαρμογή καί τή λειτουργία τής
κοινής γεωργικής πολιτικής·

ότι στά πλαίσια αυτής τής προσεγγίσεως πρέπει νά
έπιθληθεΐ στή χώρα άποστολής ή ύποχρέωση νά μερι
μνά ώστε τά βοοειδή καί χοιροειδή εκτροφής, άποδό
σεως ή σφαγής πού προορίζονται γιά ενδοκοινοτικές
συναλλαγές , οί τόποι προελεύσεως καί φορτώσεως τών
ζώων αυτών καθώς καί τά μέσα μεταφοράς νά πληρούν
ορισμένους όρους ύγειονομικοΰ ελέγχου, προκειμένου
νά παρέχεται ή εγγύηση ότι τά ζώα αύτά δέν άποτελούν
πηγή διαδόσεως μεταδοτικών άσθενειών

ότι , γιά νά υφίσταται ή δυνατότητα νά παρέχονται στά
Κράτη Μέλη εγγυήσεις όσον άφορα τήν τήρηση τών
όρων αυτών, είναι άπαραίτητο νά προβλεφθεί ή χορή
γηση άπό επίσημο κτηνίατρο πιστοποιητικού καταλ
ληλότητος , τό όποιο συνοδεύει τά ζώα μέχρι τόν τόπο
προορισμού "

ότι τά Κράτη Μέλη πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα νά
άρνούνται τήν εισαγωγή στό εδαφός τους βοοειδών καί
χοιροειδών, έφ ' όσον διαπιστώνεται ότι είναι προσβε
βλημένα ή ύποπτα προσβολής άπό μεταδοτική άσθέ
νεια , όταν χωρίς νά έχουν προσβληθεί δύνανται νά
μεταδώσουν τήν άσθένεια αύτή ή τελικά όταν δέν
άνταποκρίνονται στίς κοινοτικές διατάξεις έπί θεμά
των υγειονομικού έλέγχου -

ότι δέν δικαιολογείται νά έπιτρέπεται στά Κράτη
Μέλη νά άρνούνται τήν εισαγωγή βοοειδών καί χοι

ότι o κανονισμός άριθ . 20 του Συμβουλίου περί βαθ
μιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τού χοιρείου κρέατος (3 ), εχει τεθεί ήδη σέ έφαρ
μογή· ότι παρόμοιος κανονισμός προβλέπεται γιά τόν
τομέα τού βοείου κρέατος καί ότι οί κανονισμοί αύτοί
αφορούν επίσης τίς συναλλαγές ζώντων ζώων

ότι ό κανονισμός άριθ . 20 αντικαθιστά τά πολλαπλά
καί παραδοσιακά μέτρα προστασίας στά σύνορα μέ ενα
ομοιόμορφο σύστημα τό όποιο προορίζεται νά διευκο
λύνει ιδίως τίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές· ότι ό προ
βλεπόμενος γιά τό βόειο κρέας κανονισμός άποσκοπει
επίσης νά περιορίσει τά έμπόδια στίς συναλλαγές
αυτές·

ότι ή θέση σ' εφαρμογή τών προαναφερομένων κανο
νισμών δέν θά εχει τά άναμενόμενα άποτελέσματα, γιά
όσο χρόνο οί ενδοκοινοτικές συναλλαγές βοοειδών καί
χοιροειδών θά παρεμποδίζονται άπό τίς διαφορές πού
υπάρχουν στά Κράτη Μέλη έπί θεμάτων ύγειονομικών
προδιαγραφών

ότι είναι άναγκαϊο γιά τήν εξάλειψη τών διαφορών
αυτών νά ληφθούν μέτρα στά πλαίσια τής κοινής γεωρ
γικής πολιτικής καί παράλληλα πρός τούς κανονι

C) ΕΕ άριθ . 61 τής 19.4.1963 , σ . 1254/63 .
(2) ΕΕ άριθ . 121 τής 29.7.1964, σ . 2009/64 .
(3) ΕΕ άριθ . 30 τής 20.4.1962, σ . 945/62 .
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ροειδών στο εδαφός τους γιά λόγους διαφορετικούς
άπό εκείνους πού άναφέρονται στόν " υγειονομικό
ελεγχο καί ότι , επομένως, αν δέν υπάρχουν λόγοι άντί
θετοι πρός αύτό καί ό άποστολεύς ή ό εντολοδόχος του
τό άπαιτοϋν , πρέπει νά επιτρέπεται σ ' αύτόν ή εκ νέου
αποστολή των ζώωνστή χώρα αποστολής·

ότι γιά νά καταστεί δυνατό στούς ενδιαφερόμενους νά
εκτιμούν τούς λόγους στούς οποίους εχει βασισθεί μιά
άπαγόρευση ή ενας περιορισμός , είναι σκόπιμο τά αί
τια αύτών νά γνωστοποιούνται στόν άποστολέα ή στόν
έντολοδόχο του , καθώς καί στήν άρμόδια κεντρική
αρχή της χώρας αποστολής·

ότι πρέπει νά παρέχεται στόν άποστολέα , στήν περί
πτωση κατά τήν όποία προκύπτει , μεταξύ αυτού καί της
αρχής του Κράτους Μέλους προορισμού , διαφωνία ώς
πρός τό βάσιμο τής άπογορεύσεως ή ένός περιορισμού,
ή δυνατότητα νά ζητεί τή γνώμη πραγματογνώμονος
κτηνιάτρου, ό όποιος επιλέγεται άπό κατάλογο πού
καταρτίζεται άπό τήν ' Επιτροπή·

ότι είναι δυνατή σέ ορισμένες περιπτώσεις καί γιά ορι
σμένες κατηγορίες ζώων ή έλαστικότητα των γενικών
διατάξεων πού προβλέπονται άπό τήν παρούσα οδηγία ,
χωρίς νά ύπάρξουν κίνδυνοι στό ύγειονομικό πεδίο , διά
τής χορηγήσεως άδειας στά Κράτη Μέλη προορισμού
νά παρέχουν γενικές ή ειδικές παρεκκλίσεις·

ότι γιά ορισμένους τομείς , γιά τούς όποιους τίθενται
ειδικά προβλήματα, ή προσέγγιση των διατάξεων τών
Κρατών Μελών δύναται νά πραγματοποιηθεί μόνο κα
τόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης

ότι πρέπει νά προβλεφθεί μιά άπλή διαδικασία τροπο
ποιήσεως γιά τά παραρτήματα B μέχρι Δ, έπειδή οί
κανόνες πού άναφέρονται σ' αύτά έχουν τεχνικό χαρα
κτήρα καί υπόκεινται σέ εξελίξεις· ότι επομένως ενδεί
κνυται νά άνατεθεϊ στήν Επιτροπή ή μέριμνα πραγμα
τοποιήσεως παρομοίων τροποποιήσεων, κατόπιν δια
βουλεύσεως τών Κρατών Μελών,

στή χώρα προορισμού, οδηγείται αμέσως στο
σφαγείο ή σέ άγορά πού εύρίσκεται πλησίον σφα
γείου τού οποίου ό κανονισμός επιτρέπει τήν
έξοδο όλων τών ζώων , ιδίως κατά τό τέλος τής
άγοράς , μόνο γιά τή μεταφορά σέ σφαγείο πού εχει
οριστεί γΓ αύτό άπό τήν άρμόδια κεντρική άρχή .
Στήν τελευταία αύτή περίπτωση τά ζώα πρέπει νά
σφάζονται στό σφαγείο αύτό τό άργότερο εντός
εβδομήντα δύο ώρών άπό τής εισόδου τους στήν
άγορά·

γ) «ζώα εκτροφής ή άποδόσεως»: ζώα τού είδους τών
βοοειδών καί χοιροειδών, διάφορα τών άναφερο
μένων στό έδάφιο β), ιδίως αύτά πού προορίζονται
γιά εκτροφή , παραγωγή γάλακτος , κρέατος ή γιά
εργασία -

δ ) «ζώο τού είδους τών βοοειδών άπαλλαγμένο φυμα
τιώσεως»: τό ζώο τού είδους τών βοοειδών πού
άνταποκρίνεται στούς όρους οί όποιοι άπαριθ
μούνται στό παράρτημα A σημείο I 1 *

ε ) «βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα άπαλλαγμένο φυ
ματιώσεως»: τό βόειο ζωικό κεφάλαιο πού άνταπο
κρίνεται στούς όρους οί όποιοι άπαριθμοΰνται στό
παράρτημα A σημεϊο I 2 -

στ) «ζώο τού είδους τών βοοειδών άπαλλαγμένο βρου
κελλώσεως»: τό ζώο τού είδους τών βοοειδών πού
άνταποκρίνεται στούς όρους οί όποιοι άπαριθ
μοΰνται στό παράρτημα A σημεϊο II A 1 ·

ζ) «βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα άπαλλαγμένο
θρουκελλώσεως»: τό βόειο ζωικό κεφάλαιο πού
άνταποκρίνεται στούς όρους οί όποιοι άπαριθ
μοΰνται στό παράρτημα A σημεϊο II A 2·

η ) «βόειο ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο βρουκελλώ
σεως»: τό βόειο ζωικό κεφάλαιο πού άνταποκρίνε
ται στούς όρους οί όποιοι άπαριθμοΰνται στό
παράρτημα A σημεϊο II A 3·

θ) «ζώο τοΰ είδους τών χοιροειδών άπαλλαγμένο
βρουκελλώσεως»: τό ζώο τοΰ είδους τών χοιροει
δών πού άνταποκρίνεται στούς όρους οί όποιοι
άπαριθμοΰνται στό παράρτημα A σημείο II B 1 ·

ι ) «χοίρειο ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο βρουκελ
λώσεως»: τό χοίρειο ζωικό κεφάλαιο πού άνταπο
κρίνεται στούς όρους οί όποιοι άπαριθμοΰνται στό
παράρτημα A σημεϊο II B 2 "

ια ) «ζώνη άπαλλαγμένη έπιζωοτίας»: ζώνη διαμέτρου
20 χιλιομ ., στήν όποία σύμφωνα μέ επίσημες δια
πιστώσεις δέν εμφανίσθηκε 30 τουλάχιστον ημέ
ρες πρό τής φορτώσεως :

ι ) γιά τά βοοειδή : καμιά περίπτωση αφθώδους πυ
ρετοΰ -

ιι) γιά τά χοιροειδή : καμιά περίπτωση άφθώδους
πυρετοΰ, πανώλους τών χοίρων ή μεταδοτικής
παραλύσεως τών χοίρων (άσθένεια τοΰ Te
schen )"

ιβ ) «άσθένειες υποχρεωτικής δηλώσεως»: οί άσθένειες
πού άπαριθμοΰνται στό παράρτημα E -

ιγ) «έπίσημος κτηνίατρος»: ό κτηνίατρος πού ορίζεται
άπό τήν άρμόδια κεντρική άρχή τοΰ Κράτους Μέ
λους·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

'Άρθρο 1

Ή παρούσα οδηγία άφορα τίς ενδοκοινοτικές συναλ
λαγές τών βοοειδών καί χοιροειδών εκτροφής, άποδό
σεως ή σφαγής .

*Αρθρο 2

Κατά τήν έννοια τής παρούσας οδηγίας νοείται ώς :
α) «έκμετάλλευση»: ή γεωργική εγκατάσταση ή ό

σταΰλος τοΰ εμπόρου πού ελέγχεται επίσημα καί
εύρίσκεται στό έδαφος Κράτους Μέλους , εντός
τής οποίας τά ζώα έκτροφής, άποδόσεως ή σφαγής
διατηροΰνται ή έκτρέφονται κατά τόν συνήθη
τρόπο -

θ) «ζώο σφαγής»: τό ζώο τοΰ είδους τών βοοειδών καί
χοιροειδών τό όποιο , άμέσως μετά τήν αφιξή του
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ιδ) «χώρα άποστολής»: τό Κράτος Μέλος άπό τό
όποιο βοοειδή καί χοιροειδή αποστέλλονται πρός
άλλο Κράτος Μέλος·

ιε) «χώρα προορισμού»: τό Κράτος Μέλος στό όποιο
προορίζονται νά άποσταλοΰν θοοειδή καί χοι
ροειδή τά όποια προέρχονται άπό άλλο Κράτος
Μέλος .

ι) χωρίς νά έρχονται σέ επαφή μέ δίχηλα ζώα
διάφορα τών βοοειδών καί χοιροειδών τά
όποια άνταποκρίνονται στούς όρους πού προ
βλέπονται γιά τίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές·

u) χωριστά, ζώα εκτροφής ή άποδόσεως άφ' ένός ,
ζώα σφαγής άφ' ετέρου·

ιιι) μέ μέσα μεταφοράς καί προσδέσεως τά όποια
προηγουμένως έχουν καθαρισθεί καί άπολυ
μανθεΐ μέ άπολυμαντικό επίσημα έγκεκριμένο
στή χώρα άποστολής·

στ) νά έχουν φορτωθεί γιά τή μεταφορά τους πρός τή
χώρα προορισμού , σύμφωνα μέ τούς όρους του
εδαφίου ε), σέ συγκεκριμένο τόπο ό όποιος εύρί
σκεται στό κέντρο μιας ζώνης άπαλλαγμένης έπι
ζωοτιών

ζ) νά οδηγούνται , μετά τή φόρτωση , άπευθείας καί τό
συντομότερο δυνατό πρός τό συνοριακό σταθμό
τής χώρας άποστολής·

η ) νά συνοδεύονται κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς
τους πρός τή χώρα προορισμού άπό ύγειονομικό
πιστοποιητικό , σύμφωνα μέ τό παράρτημα ΣΤ
(υποδείγματα I μέχρι IV ), τό όποιο θά πρέπει νά
συντάσσεται τήν ημέρα τής φορτώσεως τουλάχι
στο στή γλώσσα τής χώρας προορισμού καί τού
όποιου ή διάρκεια ισχύος θά είναι 10 ήμερων .

3 . Τά βοοειδή έκτροφής ή άποδόσεως πρέπει επί
πλέον :

α ) νά έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον 15 ήμέρες καί
κατ ' άνώτατο όριο 4 μήνες πρό τής σφαγής κατά
τών τύπων A, O καί C τού ιού τού άφθώδους , μέ
εμβόλιο πού παρασκευάζεται άπό άδρανοποιηθέντα
ίό , έγκεκριμένο καί ελεγμένο άπό τήν άρμόδια άρχή
τής χώρας άποστολής·

β) νά προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο έπίσημα
άπαλλαγμένο φυματιώσεως, νά είναι αυτά τά ϊδια
άπαλλαγμένα φυματιώσεως, καί ιδίως νά έχουν
άντιδράσει άρνητικά σέ ενδοδερμικό φυματινισμό ό
όποιος διενεργείται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών
παραρτημάτων A καί B -

γ ) νά προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο έπίσημα
άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως, νά είναι αυτά τά ϊδια
άπαλλαγμένα βρουκελλώσεως καί νά έχουν ιδίως
παρουσιάσει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο τών 30
διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων άνά χιλιο
στόλιτρο κατά τή διάρκεια δοκιμής όρροσυ
γκολλήσεως ή όποία διενεργείται σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τών παραρτημάτων A καί Γ·

δ ) έφ' όσον πρόκειται γιά γαλακτοφόρες άγελάδες , νά
μήν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μαστίτιδας .
' Εξάλλου, ή άνάλυση τού γάλακτος αυτών, ή όποία
διενεργείται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του παραρ
τήματος Δ, δέν πρέπει νά εχει άποκαλύψει ένδειξη
χαρακτηριστικής φλεγμονώδους καταστάσεως καί
μικρόβιο ειδικά παθογόνο .

4 . Οί χοίροι έκτροφής ή άποδόσεως πρέπει , επί
πλέον , νά προέρχονται άπό χοίρειο ζωικό κεφάλαιο
άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως, νά είναι αύτοί οί ίδιοι
άπαλλαγμένοι βρουκελλώσεως καί νά έχουν ιδίως πα
ρουσιάσει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο τών 30 διεθνών
συγκολλητινογόνων μονάδων άνά χιλιοστόλιτρο κατά

Αρθρο 3

1 . Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε νά άποστέλλο
νται άπό τό εδαφός του πρός τό έδαφος άλλου Κράτους
Μέλους μόνο θοοειδή καί χοιροειδή πού άνταποκρίνο
νται στούς γενικούς όρους οί όποιοι καθορίζονται στήν
παράγραφο 2, λαμβανομένων υπόψη σέ δεδομένη περί
πτωση τών διατάξεων τής παραγράφου 7 , καθώς καί
στούς ειδικούς όρους οί όποιοι καθορίζονται γιά ορι
σμένες κατηγορίες βοοειδών καί χοιροειδών στίς
παραγράφους 3 μέχρι 6 .

2 . Τά βοοειδή καί χοιροειδή πού άναφέρονται στήν
παρούσα οδηγία πρέπει :

α) νά μήν παρουσιάζουν τήν ημέρα τής φορτώσεως
κλινικό σύμπτωμα άσθένειας·

β) νά άνήκουν σέ εκμετάλλευση πού έπίσημα άντα
ποκρίνεται στούς άκόλουθους όρους :
ι ) να εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης
έπιζωοτίας·

u) νά είναι άπαλλαγμένη , 3 μήνες τουλάχιστον
πρό τής φορτώσεως, άφθώδους πυρετού καί
βρουκελλώσεως τών βοοειδών γιά τά ζώα τού
είδους τών βοοειδών καί χοιροειδών, άπαλ
λαγμένη άφθώδους πυρετού, βρουκελλώσεως
τών βοοειδών καί βρουκελλώσεως τών χοίρων,
πανώλους τών· χοίρων καί μεταδοτικής παρα
λύσεως τών χοίρων (άσθένεια του Teschen ) -

m) νά είναι άπαλλαγμένη τουλάχιστον 30 ήμέρες
πρό τής φορτώσεως κάθε άλλης μεταδοτικής
άσθένειας γιά τά εν λόγω ε'ΐδη ζώων ύποκείμε
νης σέ ύποχρεωτική δήλωση·

γ) νά έχουν παραμείνει στήν έκμετάλλευση πού άνα
φέρεται στό έδάφιο β) τίς τελευταίες 30 ήμέρες πρό
τής φορτώσεως όσον άφορα τά ζώα έκτροφής καί
άποδόσεως . Ό επίσημος κτηνίατρος θά δύναται νά
βεβαιώνει τήν παραμονή τών ζώων στήν έκμετάλ
λευση κατά τή διάρκεια τών 30 τελευταίων ήμερών
πρό τής φορτώσεως έφ' όσον πρόκειται γιά ζώα
στά όποια εχει γίνει άναγνώριση χαρακτηριστι
κών ύπό τούς όρους πού άναφέρονται στό έδάφιο δ)
καί εύρίσκονται ύπό συνεχή επίσημο κτηνιατρικό
ελεγχο , ό όποιος επιτρέπει νά πιστοποιείται ότι τά
ζώα άνήκουν στήν έκμετάλλευση·

δ) νά εξακριβώνεται ή ταυτότητά τους άπό επίσημο ή
έπίσημα έγκεκριμένο σήμα στό αυτί , πού δύναται
νά άντικαθίσταται στά χοιροειδή άπό σφραγίδα
διαρκείας επιτρέπουσα τήν άναγνώριση χαρακτη
ριστικών

ε) νά οδηγούνται άπευθείας άπό τήν έκμετάλλευση
στόν συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως :
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τοπο συγκεντρώσεως, αν αυτός πληροί τους ορούς
οί όποιοι έχουν καθορισθεί γιά τήν αγορά .
Τά ζώα τά όποια αποκτώνται σέ παρόμοιες αγορές
πρέπει νά οδηγούνται άπευθείας άπό τήν άγορά ή
τόν τόπο συγκεντρώσεως στόν συγκεκριμένο τόπο
φορτώσεως , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις της παρα
γράφου 2 εδάφια δ) καί ζ ) καί νά άποστέλλονται
πρός τή χώρα προορισμού .
Ή διάρκεια συγκεντρώσεως τών έν λόγω ζώων,
εκτός της εκμεταλλεύσεως καταγωγής , ιδίως στήν
άγορά , στόν τόπο συγκεντρώσεως ή στόν συγκε
κριμένο τόπο φορτώσεως πρέπει νά ύπολογίζεται
στήν προθεσμία τών 30 ημερών πού προβλέπεται
στήν παράγραφο 2 έδάφιο γ), μή δυναμένη νά υπερ
βαίνει τίς 4 ημέρες .

8 . Ή χώρα αποστολής καθορίζει τίς έγκεκριμένες
αγορές ζώων έκτροφής ή άποδόσεως καί τίς έγκεκριμέ
νες άγορές ζώων σφαγής πού προβλέπονται στήν
παράγραφο 7 . Αύτή άνακοινώνει τίς εγκρίσεις αύτές
στίς άρμόδιες κεντρικές αρχές τών άλλων Κρατών Με
λών καί τής Επιτροπής .

9 . Ή χώρα άποστολής ρυθμίζει τίς λεπτομέρειες
σύμφωνα μέ τίς όποιες πρέπει νά πραγματοποιείται ό
έπίσημος έλεγχος τών άγορών καί τών τόπων συγκε
ντρώσεως πού προβλέπονται στήν παράγραφο 7 καί
εξασφαλίζει τήν εφαρμογή του ελέγχου αυτού .

10 . Στήν περίπτωση πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 7 , αντίστοιχες ενδείξεις πρέπει νά αναγράφονται
στά ύγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα μέ τό παράρ
τημα ΣΤ (υπόδειγμα I μέχρι IV ).

11 . Ή χώρα άποστολής ρυθμίζει τίς λεπτομέρειες
σύμφωνα μέ τίς όποιες πρέπει νά πραγματοποιείται ό
έπίσημος ελεγχος τών σταύλων τών εμπόρων καί ε
ξασφαλίζει τήν εφαρμογή του ελέγχου αυτού .

12 . "Αν ή εκμετάλλευση ή ή περιοχή στήν όποία ευ
ρίσκεται εχει πληγεί άπό έπίσημα άπαγορευτικά μέτρα,
τά όποια έχουν ληφθεί κατόπιν εμφανίσεως μεταδοτι
κής άσθενείας γιά τό έν λόγω είδος ζώου, οί προθεσμίες
πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2 έδάφιο θ) ύπό u )
καί ιιι) καί στό άρθρο 2 έδάφιο ε), υπολογίζονται άπό
τήν ημερομηνία κατά τήν όποία τά άπαγορευτικά μέ
τρα έχουν έπίσημα άρθεΐ .

τή διάρκεια δοκιμής όρροσυγκολλήσεως ή όποία διε
νεργείται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών παραρτημάτων
A καί Γ· ή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως άπαιτεϊται μόνο
γιά τούς χοίρους βάρους άνωτέρου τών 15 χιλιογράμ
μων .

5 . Τά ζώα σφαγής δέν πρέπει , επί πλέον, νά άνήκουν
σέ ζώα τοΰ εϊδους τών βοοειδών καί χοιροειδών πού θά
εξαλειφθούν στά πλαίσια προγράμματος εξαλείψεως
τών μεταδοτικών άσθενειών τό όποιο εφαρμόζεται άπό
ενα Κράτος Μέλος .

6 . Τά βοοειδή σφαγής έφ' όσον είναι ηλικίας μεγαλυ
τέρας τών 4 μηνών πρέπει επί πλέον :
α) νά έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον 15 ημέρες καί

κατ' ανώτατο όριο 4 μήνες πρό τής φορτώσεως κατά
τών τύπων A , O καί C τού ιού τοΰ άφθώδους μέ *
εμβόλιο πού παρασκευάζεται άπό άδρανοποιηθέντα
ιό , εγκεκριμένο καί ελεγμένο άπό τήν άρμόδια άρχή
τής χώρας άποστολής· έν , τούτοις , ή διάρκεια
ισχύος τοΰ έμβολιασμού είναι 12 μήνες γιά τά
βοοειδή πού έπανεμβολιάζονται στά Κράτη Μέλη
στά όποια τά ζώα αύτά ύποβάλλονται σέ ετήσιο
εμβολιασμό καί ή σφαγή τους διενεργείται συστη
ματικά όταν προσβληθούν άπό άφθώδη πυρετό "

β) όταν δέν προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο
έπίσημα άπαλλαγμένο φυματιώσεως, νά έχουν αντι
δράσει άρνητικά σέ ενδοδερμικό φυματινισμό , ό
όποιος διενεργείται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών
παραρτημάτων A καί B

γ) όταν δέν προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο
έπίσημα άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως ούτε άπό
βόειο ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο βρουκελλώ
σεως, νά έχουν παρουσιάσει σέ δοκιμή όρροσυ
γκολλήσεως πού διενεργείται σύμφωνα μέ τίς δια
τάξεις τών παραρτημάτων A καί Γ, βρουκελλικό
τίτλο κατώτερο τών 30 διεθνών συγκολλητινογόνων
μονάδων άνά χιλιοστόλιτρο .

7 . Είναι άποδεκτά έπίσης στίς ένδοκοινοτικές συ
ναλλαγές : τά ζώα έκτροφής ή άποδόσεως ή τά ζώα
σφαγής πού έχουν άποκτηθεΐ σέ άγορά έπίσημα έγκε
κριμένη γιά άποστολές πρός άλλο Κράτος Μέλος, έφ'
όσον ή άγορά αύτή άνταποκρίνεται στούς άκολούθους
όρους :

α) νά ευρίσκεται ύπό ελεγχο έπισήμου κτηνιάτρου·
β) νά είναι εγκατεστημένη στό κέντρο ζώνης άπαλ

λαγμένης έπιζωοτίας καί νά εύρίσκεται σέ τοποθε
σία πού δέν γίνεται κατά τήν ϊδια ημέρα άλλη ζωοα
γορά-

γ) νά χρησιμοποιούνται μετά άπό άπολύμανση εϊτε
μόνο γιά ζώα έκτροφής ή άποδόσεως εϊτε μόνο γιά
ζώα σφαγής , τά όποια άνταποκρίνονται στούς
όρους τών ένδοκοινοτικών συναλλαγών όπως αύτοί
προβλέπονται στίς παραγράφους 2 μέχρι 6 καί στό
άρθρο 4 , έφ' όσον οί όροι αύτοί εφαρμόζονται στό
έν λόγω είδος ζώου . Ιδιαίτερα τά ζώα αύτά πρέπει
νά έχουν οδηγηθεί πρός τήν άγορά σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τής παραγράφου 2 έδάφιο ε). Πρίν άπό τή
μεταφορά τών ζώων αύτών άπό τήν έκμετάλλευση ή
τήν άγορά, ή όποία άνταποκρίνεται στίς διατάξεις
τής παρούσας παραγράφου, πρός τόν τόπο φορτώ
σεως, δύνανται νά οδηγούνται σέ έπίσημα έλεγμένο

"Αρθρο 4

1 . Όλα τά ζώα πού προορίζονται γιά ένδοκοινοτικές
συναλλαγές πρέπει νά έχουν παραμείνει στό έδαφος
τοΰ Κράτους Μέλους άποστολής πρό τής ημέρας τής
φορτώσεως :
α) 6 τουλάχιστο μήνες , αν πρόκειται γιά ζώα έκτροφής

ή άποδόσεως·
β) 3 τουλάχιστο μήνες, άν πρόκειται γιά ζώα σφαγής .

"Οταν τά ζώα αύτά είναι ήλικίας άντίστοιχα τουλά
χιστον 6 ή 3 μηνών, ή παραμονή στό έδαφος τοΰ
Κράτους Μέλους άποστολής είναι ύποχρεωτική
άπό τής γεννήσεως .
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2 . Σέ όλες τίς περιπτώσεις πού προβλέπονται στήν
παράγραφο 1 αντίστοιχες ένδείξεις πρέπει νά άναγρά
φονται στά ύγειονομικά πιστοποιητικά , σύμφωνα μέ τό
παράρτημα ΣΤ (ύπόδειγμα I μέχρι IV ).

"Αρθρο 5

Όταν τά εμβόλια πού αναφέρονται στό άρθρο 3 παρά
γραφος 3 έδάφιο α) καί παράγραφος 6 έδάφιο α) δέν
παρασκευάζονται σέ ενα Κράτος Μέλος πρέπει νά
αγοράζονται άπό άλλο Κράτος Μέλος , έκτός άπό τήν
περίπτωση κατά τήν όποία νέα έπιστημονικά στοιχεία
ή ή έλλειψη έμβολίων θεωρουμένων μέχρι τώρα ως
καταλλήλων, καθιστούν άναγκαία τήν άγορά έκτός τής
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος . Στήν περί
πτωση κατά τήν όποία θά εμφανισθούν τύποι ιού τού
αφθώδους , διάφοροι τών τύπων A, O καί C ή παραλλα
γές τών τύπων αύτών κατά τών όποιων τά έμθόλια πού
χρησιμοποιούνται έπί του παρόντος δέν προστατεύουν
ή δέν έξασφαλίζουν παρά μόνο μία άνεπαρκή προστα
σία , κάθε Κράτος Μέλος δύναται νά λάβει έπειγόντως
τά άναγκαΐα μέτρα γιά τήν προσαρμογή τών τύπων τών
έμβολίων καί τή χρήση τών τελευταίων αύτών . Αυτό ,
συγχρόνως, ένημερώνει τά άλλα Κράτη Μέλη καί τήν
'Επιτροπή . Ή 'Επιτροπή δύναται νά ένεργει κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε νά αρχίσουν διαπραγματεύσεις γιά τά
ληφθέντα μέτρα καί γιά έκεϊνα τά όποια ενδεχομένως
θά ληφθούν .

H χώρα προορισμού δύναται νά λαμβάνει τά απαραί
τητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης καί τής απομονώ
σεως, γιά νά διαπιστώνονται οί περιπτώσεις ζώων πού
είναι ύποπτα προσβολής ή μολυσμένα άπό άσθένεια
υποχρεωτικής δηλώσεως ή αποτελούν κίνδυνο μεταδό
σεως παρόμοιας άσθένειας .
Οί ληφθείσες άποφάσεις πού λαμβάνονται δυνάμει τής
πρώτης ή τής δεύτερης φράσεως πρέπει , αιτήσει τού
άποστολέως ή τού εντολοδόχου του , νά έπιτρέπουν τήν
έπαναποστολή , έφ' όσον λόγοι ύγειονομικοΰ ελέγχου
δέν άντιτίθενται σ' αύτό .

4 . "Οταν ή εισαγωγή ζώων εχει απαγορευθεί λόγω
μιας τών άναφερομένων στήν παράγραφο 3 έδάφιο α)
περιπτώσεων καί ή χώρα άποστολής ή σέ δεδομένη
περίπτωση ή χώρα διαμετακομίσεως δέν έπιτρέπουν
τήν έντός 8 ωρών έπαναποστολή τους, ή άρμόδια άρχή
τής χώρας προορισμού δύναται νά διατάσσει τή σφαγή
ή τή θανάτωση τών ζώων αύτών .

5 . Τά ζώα σφαγής πρέπει νά σφάζονται τό συντομό
τερο δυνατό σύμφωνα πρός τίς άπαιτήσεις ύγειονομι
κοΰ έλέγχου, μετά τήν άφιξη τους στό σφαγείο . Τά ζώα
σφαγής, τά όποια έχουν οδηγηθεί άμέσως μετά τήν
άφιξή τους στή χώρα προορισμού σέ άγορά πού εύρί
σκεται πλησίον ενός σφαγείου , τού οποίου ό κανονι
σμός δέν έπιτρέπει τήν έξοδο όλων τών ζώων, ιδίως στό
τέλος τής άγοράς, παρά μόνον πρός σφαγείο στό όποιο
εχει χορηγηθεί άδεια γιά τό σκοπό αύτόν άπό τήν
άρμόδια κεντρική άρχή , πρέπει νά σφάζονται έντός τού
σφαγείου αύτοΰ τό άργότερο 72 ώρες μετά τήν εισοδό
τους στήν άγορά .

Ή άρμόδια άρχή τής χώρας προορισμοΰ δύναται, γιά
λόγους ύγειονομικοΰ έλέγχου, νά ορίζει τό σφαγείο
στό όποιο πρέπει νά όδηγοΰνται τά ζώα αύτά .

6 . Στήν περίπτωση κατά τήν όποία γεγονότα, τά
όποια θά δικαιολογοΰσαν τήν εφαρμογή τής παραγρά
φου 3 πρώτη φράση , έκδηλωθοΰν μετά τήν εισαγωγή
στό έδαφος τής χώρας προορισμοΰ ζώων εκτροφής ή
άποδόσεως, ή άρμόδια κεντρική άρχή τής χώρας άπο
στολής πρέπει , αιτήσει τής άρμόδιας κεντρικής άρχής
τής χώρας προορισμοΰ, νά προβεί στή διενέργεια τών
άπαραιτήτων έρευνών καί νά άνακοινώσει σ' αύτή άμέ
σως τό άποτέλεσμα .

7 . Οί άποφάσεις τής άρμόδιας άρχής πού λαμβάνο
νται δυνάμει τών παραγράφων 3 μέχρι 5 πρέπει νά
άνακοινώνονται στόν άποστολέα ή τόν έντολοδόχο του
μέ ένδειξη τών αιτιολογικών. "Οταν υποβάλλεται αί
τηση , οί αιτιολογημένες αύτές άποφάσεις πρέπει άμέ
σως νά άνακοινώνονται σ' αύτήν έγγράφως, μέ ενδειξη
τών προβλεπομένων άπό τήν ισχύουσα νομοθεσία έν
δικων μέσων προσφυγής καθώς καί τών τύπων καί τών
προθεσμιών έντός τών όποιων άσκοΰνται . Οί άποφά
σεις αύτές πρέπει έπίσης νά άνακοινώνονται στήν άρ
μόδια κεντρική άρχή τής χώρας άποστολής .

"Αρθρο 6

1 . Κάθε Κράτος Μέλος άνακοινώνει στά άλλα Κράτη
Μέλη καί στήν ' Επιτροπή τόν πίνακα τών συνοριακών
σταθμών οί όποιοι πρέπει νά χρησιμοποιοΰνται κατά
τήν εισαγωγή στό έδαφος του βοοειδών καί χοιροει
δών .

' Εφ ' όσον τηροΰνται οί διατάξεις υγειονομικών μέτρων
κατά τήν επιλογή τών συνοριακών σταθμών πρέπει νά
λαμβάνονται ύπόψη οί έμπορικές διαδρομές καί όλοι οί
τρόποι μεταφοράς πού δύνανται νά χρησιμοποιούνται .

2 . Κάθε χώρα προορισμοΰ δύναται νά άπαιτεϊ ώστε ό
άποστολεύς ή ό έντολοδόχος του νά γνωστοποιούν έκ
τών προτέρων σ' αύτήν τήν είσοδο στό εδαφός της
άποστολής βοοειδών καί χοιροειδών, τό είδος , τή φύση
(ζωοτεχνική κατεύθυνση ), τόν άριθμό τών ζώων, τό
συνοριακό σταθμό , καθώς καί τήν προβλεπόμενη
στιγμή άφίξεως . ' Εν τούτοις , δέν δύναται νά άπαιτεϊται
ή γνωστοποίηση νά γίνεται σέ χρονικό διάστημα με
γαλύτερο τών 48 ώρών πρό τής εισόδου τής άποστολής
στό εδαφός της .

3 . Κάθε χώρα προορισμού δύναται νά άπαγορεύει τήν
εισαγωγή στό έδαφος της βοοειδών ή χοιροειδών, άν
εχει διαπιστωθεί μέ τήν ευκαιρία έξετάσεως πού διε
νεργείται στό συνοριακό σταθμό άπό έπίσημο κτηνία
τρο :

α) ότι τά ζώα αύτά είναι προσβεβλημένα, ύποπτα
προσβολής ή μολυσμένα άπό άσθένεια πού ύπόκει
ται σέ ύποχρεωτική δήλωση·

β) ότι δέν έχουν τηρηθεί οί διατάξεις τών άρθρων 3
καί 4 γιά τά ζώα αύτά .

Αρθρο 7

1 . Οί χώρες προορισμού δύνανται νά χορηγοΰν σέ μία
ή περισσότερες χώρες άποστολής άδειες γενικής ή πε
ριορισμένης σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύος,



Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 113

ιδίως τή διενέργεια συστηματικής ερευνάς , μέ
σκοπό τήν άποκάλυψη τών τριχινών .

"Αρθρο 9

1 . Κράτος Μέλος δύναται , αν ύπάρχει κίνδυνος μετα
δόσεως άσθενειών τών ζώων άπό τήν εισαγωγή στό
εδαφός του βοοειδών ή χοιροειδών προελεύσεως άλλου
Κράτους Μέλους , νά λάβει τά ακόλουθα μέτρα :
α ) σέ περίπτωση εμφανίσεως έπιζωοτικής ασθενείας σ'

αύτό τό άλλο Κράτος Μέλος , νά άπαγορεύει ή νά
περιορίζει προσωρινά τήν εισαγωγή βοοειδών ή
χοιροειδών πού προέρχονται άπό τμήματα τοΰ εδά
φους αύτοΰ τοΰ Κράτους Μέλους στό όποιο παρου
σιάζεται ή άσθένεια αύτή·

β ) στήν περίπτωση κατά τήν όποία έπιζωοτική ασθέ
νεια λαμβάνει έντονο χαρακτήρα ή στήν περίπτωση
έμφανίσεως νέας , επικίνδυνης καί μεταδοτικής
άσθένειας τών ζώων , νά άπαγορεύει ή νά περιορίζει
τήν εισαγωγή βοοειδών ή χοιροειδών άπό τό σύ
νολο τοΰ εδάφους τοΰ κράτους αύτοΰ .

2 . Τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό Κράτος Μέλος βά
σει τής παραγράφου 1 πρέπει νά άνακοινώνονται εντός
δέκα εργασίμων ημερών στά άλλα Κράτη Μέλη καί
στήν ' Επιτροπή μέ άκριβή ένδειξη τών αιτίων .

3 . "Αν τό ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος κρίνει ότι ή
άπαγόρευση ή ό περιορισμός πού άναφέρεται στήν
παράγραφο 1 δέν δικαιολογείται , δύναται νά άπευθυν
θεί στήν ' Επιτροπή γιά τήν άμεση έναρξη διαβουλεύ
σεων .

σύμφωνα μέ τίς οποίες δύνανται νά εισάγονται στό
εδαφός τους :

A. Τά βοοειδή εκτροφής , άποδόσεως ή σφαγής:
α) τά όποια , κατά παρέκκλιση τοΰ άρθρου 3 παρά

γραφος 3 έδάφιο α) ή παράγραφος 6 έδάφιο α),
δέν έχουν ύποβληθεϊ σέ άντιαφθωδικό εμβολια
σμό, έφ' όσον καμιά περίπτωση άφθώδους πυρε
τού δέν έχει έπίσημα διαπιστωθεί στή χώρα
άποστολής καί στίς ενδιαφερόμενες χώρες δια
μετακομίσεως 6 μήνες τουλάχιστον άπό τής
ημερομηνίας φορτώσεως

β) τά όποια , κατά παρέκκλιση τοΰ άρθρου 3 παρά
γραφος 3 έδάφιο α) ή παράγραφος 6 έδάφιο α),
έχουν ύποβληθεϊ σέ άντιαφθωδικό ορρό 10 ημέ
ρες κατ ' άνώτατο όριο πρό τής φορτώσεως διά
άντιαφθωδικοΰ ορρού έπίσημα έγκεκριμένου
καί ελεγχομένου άπό τήν άρμόδια άρχή τής χώ
ρας άποστολής καί άποδεκτοΰ άπό τήν άρμόδια
άρχή τής χώρας προορισμού .

B. Τά βοοειδή εκτροφής ή άποδόσειυς , τά όποΐα κατά
παρέκκλιση τοΰ άρθρου 3 παράγραφος 3 έδάφιο γ)
προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγ
μένο βρουκελλώσεως .

Γ . Τά βοοειδή σφαγής :
α) τά όποια , κατά παρέκκλιση τοΰ άρθρου 3 παρά

γραφος 6 έδάφιο β), έχουν άντιδράσει θετικά
στόν ένδοδερμικό φυματινισμό *

β) τά όποια , κατά παρέκκλιση τοΰ άρθρου 3 παρά
γραφος 6 έδάφιο γ), έχουν παρουσιάσει κατά τή
δοκιμή όρροσυγκολλήσεως βρουκελλικό τίτλο
'ίσο ή άνώτερο τών 30 διεθνών συγκολλητινογό
νων μονάδων άνά χιλιοστόλιτρο .

2 . "Οταν μία χώρα προορισμοΰ χορηγεί άδεια γενικής
ισχύος σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 , ένημερώνει άμέ
σως γι ' αύτό τά Κράτη Μέλη καί τήν ' Επιτροπή .

3 . "Οταν μία χώρα προορισμού χορηγεί μία άπό τίς
προβλεπόμενες στήν παράγραφο 1 άδειες πρέπει , σέ
περίπτωση διαμετακομίσεως , νά λάβει άντίστοιχη
άδεια τών ένδιαφερομένων χωρών διαμετακομίσεως .

4 . Οί χώρες άποστολής λαμβάνουν όλα τά άναγκαϊα
μέτρα , ώστε νά άναφέρεται στά υγειονομικά πιστο
ποιητικά , πού τά ύποδείγματά τους εύρίσκονται στό
παράρτημα ΣΤ (υποδείγματα I καί II ), ότι έγινε χρήση
μιας άπό τίς προβλεπόμενες στήν παράγραφο 1 δυνατό
τητες .

Άρθρο 10

1 . Δεν θίγονται από τήν παρούσα οδηγία τά ένδικα
μέσα προσφυγής τά όποια παρέχονται άπό τήν
ισχύουσα στά Κράτη Μέλη νομοθεσία κατά τών άπο
φάσεων τών άρμοδίων άρχών καί τά όποια προβλέπο
νται άπό τήν παρούσα οδηγία .

2 . Κάθε Κράτος Μέλος παρέχει στούς άποστολεΐς
βοοειδών καί χοιροειδών, τά όποια έχουν τύχει τών
μέτρων πού προβλέπονται στό άρθρο 6 παράγραφος 3 ,
τό δικαίωμα νά λάβουν, πρό τής λήψεως άπό τήν άρμό
δια άρχή άλλων μέτρων, έκτός άπό τή σφαγή ή τή
θανάτωση τών ζώων, στίς περιπτώσεις κατά τίς όποιες
τούτο είναι άναγκαιο γιά λόγους υγειονομικού έλέγ
χου, τή γνώμη πραγματογνώμονος κτηνιάτρου γιά νά
καθορίζεται άν έχουν τηρηθεί οί όροι τοΰ άρθρου 6
παράγραφος 3 .

Ό πραγματογνώμων κτηνίατρος πρέπει νά εχει τήν
ιθαγένεια Κράτους Μέλους διαφορετικού έκείνου τής
χώρας άποστολής ή τής χώρας προορισμοΰ .

Ή 'Επιτροπή καταρτίζει , κατόπιν προτάσεως τών
Κρατών Μελών, τόν κατάλογο τών πραγματογνωμόνων
κτηνιάτρων οί όποιοι δύνανται νά έπιφορτισθοΰν μέ τή
σύνταξη παρομοίων γνωμών . Αύτή καθορίζει , κατόπιν
διαβουλεύσεως τών Κρατών Μελών, τούς γενικούς
τρόπους έφαρμογής , ιδίως όσον άφορα τή διαδικασία
πού θά άκολουθειται κατά τή σύνταξη τών γνωμών
αύτών .

"Αρθρο 8

Μέχρι τής θέσεως σέ ισχύ ενδεχομένων διατάξεων τής
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , δέν θίγονται
άπό τήν παρούσα οδηγία οί διατάξεις τών Κρατών Με
λών οί όποιες άναφέρονται :
α) σέ βοοειδή καί χοιροειδή στά όποια έχουν χορηγη

θεί άντιθιοτικά, οιστρογόνα ή θυρεοστατικά·
β) στήν πρόληψη τής τριχινώσεως, ύπό τόν όρο ότι οί

διατάξεις αύτές δέν έφαρμόζονται κατά διαφορετικό
τρόπο στά Κράτη Μέλη άποστολής , όσον άφορα
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"Αρθρο 11 συμμορφωθούν πρός τίς διατάξεις τής παρούσας οδη
γίας καί τών παραρτημάτων της έντός προθεσμίας δώ
δεκα μηνών άπό τής κοινοποιήσεώς της καί ένημερώ
νουν γι ' αυτό άμέσως τήν ' Επιτροπή .

Σε περίπτωση κατά τήν οποία τό κοινοτικό καθεστώς
περί τών εισαγωγών βοοειδών καί χοιροειδών προε
λεύσεως τρίτων χωρών δέν θά έφαρμόζεται κατά τό
χρόνο θέσεως σέ εφαρμογή τής παρούσας οδηγίας καί
έν αναμονή τής εφαρμογής του , οί εθνικές διατάξεις
πού εφαρμόζονται στά εισαγόμενα βοοειδή καί χοι
ροειδή προελεύσεως τών χωρών αυτών δέν θά πρέπει νά
είναι περισσότερο εύνοϊκές άπό εκείνες πού ισχύουν
γιά τίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

"Αρθρο 13

H παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μέλη .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 26 ' Ιουνίου 1964 .

Άρθρο 12
Γιά το Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος

C. HÉGER
Τα Κράτη Μελη θέτουν σέ ισχυ τίς απαραίτητες νομο
θετικές , κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά νά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

I. Βοοειδή καί βόειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο
φυματιώσεως

1 . Βοοειδές θεωρείται ώς άπαλλαγμένο φυματιώσεως όταν δέν
παρουσιάζει κλινικές ενδείξεις φυματιώσεως οΰτε άντί
δραση στόν ένδοδερμικό φυματινισμό πού πραγματοποιεί
ται , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ παραρτήματος B, 30
ήμέρες κατ' άνώτατο όριο πρό τής φορτώσεως , οΰτε άτυπο
αντίδραση καί άνήκει σέ βόειο ζωικό κεφάλαιο έπίσημα
άπαλλαγμένο φυματιώσεως κατά τήν έννοια τοΰ άριθμοΰ 2 .

2 . Θεωρείται ώς έπίσημα άπαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο
ζωικό κεφάλαιο στό όποιο :

α) όλα τά θοοειδή είναι άπαλλαγμένα κλινικών ενδείξεων
φυματιώσεως -

θ) όλα τά βοοειδή άνω τών 6 έβδομάδων πού έχουν άντι
δράσει άρνητικά σέ δύο τουλάχιστον ένδοδερμικούς
επισήμους φυματινισμούς οί όποιοι έχουν πραγματο
ποιηθεί σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ παραρτήματος B ,
εκ τών όποιων ό πρώτος διενεργήθηκε 6 μήνες μετά τό
τέλος τών έργασιών εξυγιάνσεως τοΰ πληθυσμού, ό δεύ
τερος 6 μήνες μετά τόν πρώτο καί οί έπόμενοι κατά
διαστήματα είτε ένός έτους είτε δύο έτών γιά τά Κράτη
Μέλη πού τό σύνολο τοΰ βοείου ζωικοΰ τους κεφαλαίου
εύρίσκεται ύπό επίσημο κτηνιατρικό ελεγχο καί δέν
παρουσιάζει ποσοστό μολύνσεως άπό φυματίωση άνώ
τερο τοΰ 1%·

γ) κανένα βοοειδές δέν εισήχθη άνευ βεβαιώσεως έπισή
μου κτηνιάτρου πού πιστοποιεί ότι τό ζώο αυτό είχε
κατά τόν ένδοδερμικό φυματινισμό άρνητική άντί
δραση πού εκτιμάται σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού κα
θορίζονται στό παράρτημα B, 21 α) καί τό όποιο προέρ
χεται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο έπίσημα άπαλλαγμένο
φυματιώσεως .

II . Βοοειδή καί χοιροειδή καί βόεια καί χοίρεια ζωικά
κεφάλαια άπαλλαγμένα βρουκελλύκτεως

A. Βοοειδή καί βόειο ζωικό κεφάλαιο

1 . Βοοειδές θεωρείται ώς άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως
όταν δέν παρουσιάζει κλινική ένδειξη τής άσθενείας
αυτής καί τό όποΐο παρουσίασε βρουκελλικό τίτλο κα
τώτερο τών 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων
(ΔΜ) άνά χιλιοστόλιτρο κατά τή δοκιμή όρροσυγκολ
λήσεως πού διενεργείται , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ
παραρτήματος Γ, 30 ήμέρες κατ' άνώτατο δριο πρό τής
φορτώσεως καί τό όποΐο άνήκει σέ βόειο ζωικό κεφά
λαιο έπίσημα άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως κατά τήν
έννοια τοΰ άριθμοΰ 2. 'Εξάλλου, έφ' όσον πρόκειται
γιά ταΰρο, τό σπέρμα δέν πρέπει νά περιέχει βρουκελ
λικές συγκολλητίνες .

2 . Θεωρείται ώς έπίσημα άπαλλαγμένο θρουκελλώσεως
βόειο ζωικό κεφάλαιο στό όποιο :

α) δέν ευρίσκονται βοοειδή εμβολιασμένα κατά τής
θρουκελλώσεως διά ζώντος έμθολίου·

β) όλα τά θοοειδή είναι άπαλλαγμένα κλινικών ένδεί
ξεων θρουκελλώσεως πρίν τουλάχιστον 6 μήνες·

γ) όλα τά θοοειδή άνω τών 12 μηνών :

αα) έχουν παρουσιάσει , μέ τήν ευκαιρία δύο δοκι
μών όρροσυγκολλήσεως πού έχουν διενεργηθεί
έπίσημα σέ διάστημα 6 μηνών καί σύμφωνα μέ
τίς διατάξεις τοΰ παραρτήματος Γ, βρουκελλικό
τίτλο κατώτερο τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων
άνά χιλιοστόλιτρο . Ή πρώτη δοκιμή όρροσυ
γκολλήσεως δύναται νά άντικαθίσταται άπό
τρεις δοκιμές τού δακτυλίου ( ring test) οί όποιες
διενεργοΰνται σέ διάστημα 3 μηνών, ύπό τόν
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όρο, έν τούτοις , ότι ή δεύτερη δοκιμή ορροσυ
γκολλήσεως διενεργείται 6 έβδομάδες τουλάχι
στο μετά τήν τρίτη δοκιμή τοΰ δακτυλίου·

βθ) ελέγχονται έτησίως γιά νά προσδιορίζεται ή
άπουσία βρουκελλώσεως μέ τρεις δοκιμές τοΰ
δακτυλίου πού διενεργοΟνται σέ διάστημα του
λάχιστον 3 μηνών ή δύο δοκιμών δακτυλίου καί
μιας δοκιμής όρροσυγκολλήσεως οί όποιες διε
νεργούνται σέ διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
όταν ή χρήση τής δοκιμής τοΰ δακτυλίου δέν
είναι δυνατή , δύνανται νά γίνουν έτησίως δύο
δοκιμές όρροσυγκολλήσεως άπέχουσες μεταξύ
τους 6 μήνες . Στά Κράτη Μέλη στά όποια τό
σύνολο τοΰ βοείου ζωικοΰ κεφαλαίου εύρίσκε
ται υπό επίσημο κτηνιατρικό ελεγχο καί δέν
παρουσιάζει ποσοστό μολύνσεως έκ θρουκελ
λώσεως ανώτερο τοΰ 1% είναι αρκετό νά διε
νεργούνται έτησίως δύο δοκιμές τοΰ δακτυλίου
οί όποιες πρέπει νά άντικαθίστανται (εφ' όσον
δέν δύνανται νά πραγματοποιηθούν) άπό μία
δοκιμή όρροσυγκολλήσεως .

δ ) κανένα βοοειδές δέν εισήχθη άνευ βεβαιώσεως έπι
σήμου κτηνιάτρου πού πιστοποιεί ότι αύτό παρου
σίασε κατά τή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως , ή όποία
διενεργήθηκε τουλάχιστον 30 ήμερες πρό τής εισα
γωγής στόν πληθυσμό , θρουκελλικό τίτλο κατώ
τερο τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων άνά χιλιοστό
λιτρο καί επί πλέον ότι προέρχεται άπό βόειο ζωικό
κεφάλαιο έπίσημα άπαλλαγμένο θρουκελλώσεως .

3 . Θεωρείται ώς άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως βόειο
ζωικό κεφάλαιο στό όποιο :

α) έν τούτοις , κατά παρέκκλιση τοΰ άριθμοΰ 2 εδά
φιο α), τά βοοειδή μεταξύ 5 καί 8 μηνών εμβολιάζο
νται αποκλειστικά διά ζώντος έμβολίου Buck 19·

β) όλα τά βοοειδή ανταποκρίνονται στούς όρους πού
προβλέπονται στόν άριθμό 2 έδάφια β), γ) καί δ) τών
βοοειδών ήλικίας μικροτέρας τών 30 μηνών, δυνα

μένων έν τούτοις νά παρουσιάζουν βρουκελλικό τί
τλο ίσο ή άνώτερο τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων
άνά χιλιοστόλιτρο άλλά κατώτερο τών 80 ΔΜ συ
γκολλητινογόνων άνά χιλιοστόλιτρο, εφ' όσον ή
εκτροπή τοΰ συμπληρώματος είναι άρνητική .

B. Χοιροειόή καί χοίρειο ζωικό κεφάλαιο

1 . Χοίρος θεωρείται ώς απαλλαγμένος βρουκελλώσεως,
όταν δέν παρουσιάζει κλινικές ενδείξεις τής ασθενείας
αύτής , ό όποιος κατά τή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως
πού πραγματοποιείται , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ
παραρτήματος Γ, 30 ήμέρες κατ' ανώτατο όριο πρό τής
φορτώσεως , παρουσιάζει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο
τών 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων άνά χιλιοστόλιτρο,
καθώς καί άρνητική έκτροπή τοΰ συμπληρώματος καί
άνήκει εξάλλου σέ ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο
βρουκελλώσεως κατά τήν έννοια τού άριθμοΰ 2 - ή δο
κιμή όρροσυγκολλήσεως διενεργείται μόνο στούς χοί
ρους βάρους άνωτέρου τών 25 χγρ .

2 . Θεωρείται ώς άπαλλαγμένο θρουκελλώσεως χοίρειο
ζωικό κεφάλαιο :

α) στό όποιο δέν έχουν διαπιστωθεί έπίσημα , τουλάχι
στον πρίν άπό ενα έτος , περίπτωση θρουκελλώσεως
τών χοίρων καί ενδείξεις πού δικαιολογούν τήν
υποψία αύτής τής ασθενείας . "Αν παρατηρούνται
τέτοιες ενδείξεις , ό μή θρουκελλικός χαρακτήρας
τών διαπιστωθέντων συμπτωμάτων πρέπει νά άπο
δεικνύεται μέ κλινικές μικροβιολογικές καί ενδεχο
μένως όρρολογικές εξετάσεις πού πραγματοποιού
νται υπό έπίσημο ελεγχο -

θ) τό όποιο ευρίσκεται στό κέντρο ζώνης διαμέτρου 20
χιλιομέτρων στήν όποία, τουλάχιστον πρίν άπό ενα
έτος , δέν εχει διαπιστωθεί έπίσημα περίπτωση
βρουκελλώσεως τών χοίρων

γ) στό όποιο τά βοοειδή πού ευρίσκονται ταυτόχρονα
στήν εκμετάλλευση είναι έπίσημα άπαλλαγμένο
θρουκελλώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

4 . Οι φυματίνες πρέπει νά παρασκευάζονται μέ ένα άπό τά
στελέχη τοΰ ΒΚ τοΰ βοείου τύπου τά όποια άναφέρονται
κατωτέρω :
α ) Ans
θ ) Vallee
γ ) Behring .

Κανόνες σχετικά μέ τήν παρασκευή καί χρήση τών φυματινών

1 . Οί έπίσημα ελεγμένοι φυματινισμοί πρέπει νά πραγματο
ποιούνται διά τής φυματίνης PPD (βοείου) ή διά φυματί
νης πού παρασκευάζεται επί συνθετικοΰ ύποστρώματος
καί συμπυκνώνεται έν θερμώ .

2 . Γιά τόν έλεγχο τής φυματίνης PPD πρέπει νά γίνεται
χρήση προτύπου φυματίνης σύμφωνα μέ τό διεθνές πρό
τυπο PPD πού χορηγείται άπό τό Staatens Seruminstitut τής
Κοπεγχάγης .

Ή πρότυπος αύτη φυματίνη πρέπει νά διανέμεται άπό τό
Centraal Diergeneeskunding Instituut , Afdeling Ρόττερνταμ .

3 . Γιά τόν ελεγχο τών φυματινών πού αποκαλούνται «συνθε
τικές» πρέπει νά γίνεται χρήση προτύπου φυματίνης ,
σύμφωνα μέ τό διεθνές πρότυπο παλιάς φυματίνης ή όποία
χορηγείται άπό τό Staatens Seruminstitut τής Κοπεγχάγης .
Ή πρότυπος αύτή φυματίνη πρέπει νά διανέμεται άπό τό
Paul-Ehrlich-Institut τής Φραγκφούρτης/Main .

5 . Το ρΗ τών φυματινών πρεπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,5
καί 7 .

6 . Δύναται νά χρησιμοποιείται ώς συντηρητικός παράγων
στίς φυματίνες μόνο φαινόλη στήν πυκνότητα τοΰ 0,5° ο .

7 . Έφ' όσον οί φυματίνες συντηρούνται σέ θερμοκρασία
περίπου + 4 "C , τά όρια χρήσεως είναι τά ακόλουθα :
α) Φυματίνες PPD ύγρές : 6 μήνες

Φυματίνες PPD λυοφιλοποιημένες : 5 ετη·
β ) Φυματίνες αποκαλούμενες «συνθετικές» μή διαλελυμέ

νες : 5 ετη
διαλελυμένες : 2 ετη .
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8 . Τα κρατικά ινστιτούτα πού ορίζονται κατωτέρω πρέπει νά
επιφορτισθούν μέ τόν επίσημο ελεγχο τών φυματινών
στήν αντίστοιχη αύτών χώρα :

α) Γερμανία : Paul-Ehrlich-I nstitut , Frankfurt /
Main

θ ) Βέλγιο : Εθνικό Ινστιτούτο Κτηνιατρι
κών " Ερευνών, Βρυξέλλες

γ ) Γαλλία : Κεντρικό Εργαστήριο Κτηνια
τρικών Ερευνών , Άλφόρ

δ ) Μέγα Δουκάτο τού
Λουξεμβούργου : ' Ινστιτούτο τής προμηθεύουσας

χώρας

ε ) Ιταλία : Istituto Superiore di Sanità , Rome
στ ) Ολλανδία : Centraal Diergeneeskundig Insti

tuut , Afdeling Rotterdam

9 . O επίσημος ελεγχος πρέπει νά γίνεται είτε στίς φυματίνες
πού είναι έτοιμες πρός χρήση καί τοποθετημένες σέ φια
λίδια είτε στήν όλική ποσότητα ενός φορτίου φυματίνης
πρίν άπό τή συσκευασία, ύπό τόν όρο ότι ή έκ τών υστέ
ρων τοποθέτηση στά φιαλίδια διενεργείται μέ τήν παρου
σία αντιπροσώπου της άρμόδιας άρχής .

10 . Ό ελεγχος τών φυματινών πρέπει νά διενεργείται μέ βιο
λογικές μεθόδους καθώς καί μέ τή χημική μέθοδο , εφ'
όσον πρόκειται περί τής φυματίνης PPD .

11 . Οί φυματίνες πρέπει νά είναι στείρες .

12 . "Ελεγχος άβλαθείας τής φυματίνης σχετικά μέ τή μή τοξι
κότητα καί τήν έλλειψη ερεθιστικών ιδιοτήτων πρέπει νά
πραγματοποιείται κατά τόν άκόλουθο τρόπο :

α) Μή τοξικότης : οί δοκιμές πρέπει νά γίνονται επί μυών

κρίθωση γιά τήν άπουσία κάθε φυματιώδους
προσβολής· ιδιαίτερα διενεργούνται ιστολογικές
τομές έπί τού σπληνός, τού ήπατος καί τών πνευ
μόνων. Διενεργούνται τά ίδια γιά κάθε ζώο πού
είναι νεκρό πρίν άπό τό χρονικό αυτό διάστημα .

β ) Άπουσία έρεθιστικών ιδιοτήτων : διενεργείται ενδο
δερμική έκχυση στό δέρμα τού λαγώνος δύο ίνδοχοι
ριδίων , τό όποιο εχει προηγουμένως αποτριχωθεί , διά
2 500 διεθνών μονάδων (ΔΜ ) φυματίνης έντός όγκου
0,1 χιλιοστολίτρου . Καμία άντίδραση δέν πρέπει νά
επέλθει μετά άπό 40 ώρες .

13 . Οί φυματίνες πρέπει νά υποβάλλονται σέ χημική άνάλυση
γιά τήν άκριβή καταμέτρηση τής δόσης τής φαινόλης καί
τήν άναζήτηση ενδεχομένως παρουσίας άλλου συντηρη
τικού παράγοντος .

14 . H δοκιμή γιά τή μή ευαισθητοποίηση έναντι τής φυματί
νης πρέπει νά διενεργείται κατά τόν άκόλουθο τρόπο :

Τρία ίνδοχοιρίδια τά όποια ουδέποτε έχουν υποβληθεί σέ
επιστημονικές δοκιμασίες δέχονται τρεις φορές, κάθε
φορά σέ διάστημα πέντε ήμερών, μία ένδοδερμική έκχυση
500 ΔΜ φυματίνης έντός όγκου 0,1 χιλιοστολίτρου . Τά
ίνδοχοιρίδια αύτά δοκιμάζονται 15 ήμέρες άργότερα μέ
ένδοδερμική έκχυση τής ϊδιας δόσης φυματίνης . Αύτά δέν
πρέπει νά παρουσιάζουν διαφορετική άντίδραση άπό
εκείνη τών ίνδοχοιριδίων τού αύτού βάρους, τά όποία
ούδέποτε έχουν υποβληθεί σέ έπιστημονικές δοκιμές πρός
τό σκοπό έλέγχου μέ τήν ίδια δόση φυματίνης .

15 . "Ελεγχος δραστικότητος πρέπει νά πραγματοποιείται
σύμφωνα μέ τή φυσικο-χημική μέθοδο καί τίς βιολογικές
μεθόδους .

α) Μέθοδος φυσικο-χημική : ή μέθοδος αυτή , ισχύουσα
γιά τήν PPD, βασίζεται στήν καθίζηση τής φυματινο
πρωτεΐνης διά τού τριχλωροξικού οξέος . Ή περιεκτι
κότητα σέ άζωτο καθορίζεται δι ' άποστάξεως στό Kjel
dahl . Ό παράγων μετατροπής τού ολικού άζώτου σέ
PPD είναι ό παράγων 6,25 .

θ ) Βιολογικές μέθοδοι : οί μέθοδοι αύτές ισχύουν γιά τίς
φυματίνες οί όποιες παρασκευάζονται έπί συνθετικού
υποστρώματος καί γιά τήν PPD· αύτές βασίζονται στή
σύγκριση τών πρός τιτλοποίηση φυματινών μέ τίς
πρότυπες φυματίνες .

16 . Τό διεθνές πρότυπο τής παλαιάς φυματίνης περιέχει
100 000 ΔΜ/χιλιοστόλιτρο .

17 . Τό διεθνές πρότυπο τής PPD παραδίδεται σέ λυοφιλο
ποιημένη κατάσταση , μία ΔΜ = 0,00002 χιλιοστόγραμμα
φυματινοπρωτεινης . Τό φιαλίδιο περιέχει 2 χιλιοστό
γραμμα φυματινοπρωτείνης .

Οί φυματίνες οί όποιες ύποθάλλονται άπό τούς παρα
σκευαστές στόν ελεγχο τών Κρατικών ' Ινστιτούτων πού
άναφέρονται στήν παράγραφο B πρέπει νά έχουν τήν αύτή
δραστικότητα μέ τίς φυματίνες-πρότυπα , δηλ . νά περιέ
χουν 100 000 ΔΜ/χιλιοστόλιτρο .

18 . α) Έλεγχος δραστικότητος επί ινδο/οιριδίων:
Πρέπει νά γίνεται χρήση ίνδοχοιριδίων άλμπινός, τών
όποιων τό βάρος πρέπει νά είναι μεταξύ 400 καί 600
γραμ .

Τά ίνδοχοιρίδια αύτά πρέπει νά είναι υγιή καί νά έλέγ
χεται μέ ψηλάφηση αν κατά τή στιγμή τής εκχύσεως
τής φυματίνης ό μυϊκός τους τόνος εχει παραμείνει
φυσιολογικός παρ' όλη τήν εύαισθητοποίηση ή όποία
είχε γίνει προηγουμένως .

ή ινδοχοιριδίων.

Μυες : "Ενεση 0,5 χιλ . φυματίνης υποδορίως
σέ δύο μυς τών 16 μέχρι 20 γρ . "Αν σέ
διάστημα 2 ωρών δέν ύπάρχουν σαφή
σημεία τοξινώσεως , γίνεται παραδεκτό
ότι τό προϊόν δέν περιέχει πολύ φαινικό
οξύ .

Ίνδοχοιρίδια : Τά ίνδοχοιρίδια πρέπει νά έχουν βάρος
μεταξύ 350 καί 500 γρ . Ή δόση φυματί
νης στήν ενεση πρέπει νά είναι 1 χιλιο
στόλιτρο άνά 100 γρ . ζώντος βάρους .
"Οσον άφορα τήν πρός χρήση τεχνική ,
στήν περίπτωση αύτή , πρέπει νά άκο
λουθεΐται ή μία άπό τίς δύο περιγραφό
μενες κατωτέρω μεθόδους :

αα) γίνεται έκχυση τής φυματίνης ύπό τό δέρμα τής
. κοιλίας τών δύο ίνδοχοιριδίων . Αύτή δύναται νά
θεωρείται ώς άρμόζουσα, όταν τά ίνδοχοιρίδια πού
ύποθάλλονται στή διαδικασία αύτή φανερώνουν
μόλις έπί δύο ήμέρες μία έντονη διήθηση , ή όποία
χωρίς νά παρουσιάζει νέκρωση άπορροφάται άπό
τήν 3η ήμέρα καί δέν είναι πλέον άντιληπτή μετά
άπό 6 ήμέρες . "Αν ύπάρχει νέκρωση τού δέρματος
τής κοιλίας ή ή διήθηση δέν έξαφανίζεται σέ 6
ήμέρες , ή φυματίνη πρέπει νά άπορρίπτεται -

βθ) γίνεται έκχυση τής δόσεως τής φυματίνης ένδοπε
ριτοναιικώς σέ δύο ίνδοχοιρίδια . Τά ζώα παρακο
λουθούνται έπί 6 έβδομάδες κατά τή διάρκεια τών
οποίων δέν πρέπει νά διαπιστώνεται κανένα ειδικό
σύμπτωμα ουτε άπώλεια βάρους . Στό τέλος τών 6
εβδομάδων τά ζώα θανατώνονται καί γίνεται έξα
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αα) H εύαισθητοποίηση τών ινδοχοιριδίων πρέπει νά
διενεργείται μέ πειραματική ενεση : ενεση ύπό τό
δέρμα τοΰ μηροΰ ή τοΰ αύχένος περίπου 0,5 χιλιο
στόγραμμα ζώντων βακίλλων τής φυματιώσεως σέ
φυσιολογικό γαλάκτωμα . Γιά τό σκοπό αύτόν
πρέπει νά χρησιμοποιείται τό στέλεχος τοΰ βοείου
τύπου τό όποιο προμηθεύει , κατόπιν αιτήσεως , τό
Paul-Ehrlich-I nstitut τής Φραγκφούρτης/Main . Πρέ
πει νά άποφεύγεται ή έκχυση πολύ ισχυρής δόσης ,
ώστε τά ίνδοχοιρίδια νά διατηροΰν τό βάρος τους
μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν

θθ) οποιαδήποτε καί άν είναι ή χρησιμοποιούμενη τε
χνική τιτλοποιήσεως , ή εκτίμηση πρέπει πάντα νά
βασίζεται επί τής συγκρίσεως τής πρός δοκιμή
φυματίνης μέ τήν πρότυπη φυματίνη . Τό άποτέλε
σμα πρέπει νά εκφράζεται σέ διεθνείς μονάδες άνά
χιλιοστόλιτρο .

θ ) "Έλεγχος δραστικότητος επί βοοειδών:

Στήν περίπτωση κατά τήν όποία ό ελεγχος διενεργεί
ται επί βοοειδών διά τής ύπό έλεγχο φυματίνης οί
αντιδράσεις τών βοοειδών πρέπει νά είναι παρόμοιες

μέ εκείνες πού προκαλοΰνται άπό τίς ίδιες δόσεις τής
πρότυπης φυματίνης .

19 . Ό φυματινισμός πρέπει νά γίνεται άποκλειστικά διά έν
δοδερμικής ενέσεως είτε στόν αυχένα είτε στήν ωμο
πλάτη .

20. Ή δόση τής πρός έκχυση φυματίνης πρέπει νά είναι 5 000
ΔΜ τής PPD ή τής συνθετικής φυματίνης .

21 . Τό άποτέλεσμα τοΰ ένδοδερμικοΰ φυματινισμοΰ πρέπει νά
άναγιγνώσκεται τήν 72η ώρα καί νά έκτιμάται σύμφωνα μέ
τή μέθοδο πού άναφέρεται κατωτέρω :

α ) άρνητική αντίδραση , άν διαπιστώνεται ένα περιγε
γραμμένο οίδημα μέ αύξηση τοΰ πάχους τής πτυχής
τοΰ δέρματος πού δέν ύπερβαίνει τά 2 χιλιοστ . άνευ
κλινικών σημείων, όπως άλοιφώδης σύσταση , έξί
δρωση , νέκρωση , άλγος ή φλεγμονώδης άντίδραση
τών λεμφαδένων τής περιοχής καί τών γαγγλίων

β) θετική άντίδραση , άν διαπιστώνονται κλινικά σημεία
όμοια μέ εκείνα τά όποια άναφέρονται στό έδάφιο α) ή
αύξηση τοΰ πάχους τής πτυχής τοΰ δέρματος πού
ύπερβαίνει τά 2 χιλιοστ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Βρουκέλλωση βοοειδών

A. Δοκιμή ορροσυνκο/.λήσεος

6 . Γιά τήν παρασκευή τοΰ αντιγονου πού προορίζεται
γιά τή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως σέ σωλήνες (βρα
δεία μέθοδος ) πρέπει νά χρησιμοποιούνται τά στελέχη
Weybridge, άριθ . 99 καί USDA 1119η κάθε άλλο στέ
λεχος ισοδύναμης εύαισθησίας .

7 . Τά καλλιεργητικά ύποστρώματα τά όποια χρησιμο
ποιούνται τόσο γιά τή διατήρηση τοΰ στελέχους στό
εργαστήριο, όσο καί γιά τήν παραγωγή τοΰ άντιγόνου,
πρέπει νά επιλέγονται κατά τρόπο ώστε νά μήν ευνοεί
ται ή μικροβιακή διάσπαση (S-R )' πρέπει κατά προτί
μηση νά χρησιμοποιείται τό δγαρ μετά γεωμήλου.

8 . Τό μικροβιακό γαλάκτωμα πρέπει νά γίνεται άπό φυ
σιολογικό ορρό (NaCl 8,5%) φαινικοΰχο κατά 5% . Ή
φορμόλη δέν πρέπει νά χρησιμοποιείται .

9 . Τά έπίσημα ινστιτούτα τά όποια άναφέρονται κατω
τέρω πρέπει νά έπιφορτισθοΰν μέ τόν επίσημο έλεγχο
τών άντιγόνων:

1 . O πρότυπος συγκολλητινογόνος ορρός πρέπει νά εί
ναι σύμφωνος πρός τόν πρότυπο ορρό , ό όποιος παρα
σκευάζεται άπό τό Veterinary Laboratory Weybrid
ge/Surrey τής 'Αγγλίας .

Τό φιαλίδιο πρέπει νά περιέχει 1000 διεθνείς μονάδες
(ΔΜ) συγκολλητινογόνες προερχόμενες άπό τή λυο
φιλοποίηση 1 χιλιοστομ. βόειου όρροΰ .

2 . Ή προμήθεια τοΰ πρότυπου όρροΰ πρέπει νά έξασφα
λίζεται άπό τό Bundesgesundheitsamt τοΰ Βερολίνου .

3 . Τό ποσοστό τών βρουκελλικών συγκολλητινών ενός
όρροΰ πρέπει νά εκφράζεται σέ διεθνείς μονάδες άνά
χιλιοστολ . (π . χ . ορρός X = 80 ΔΜ άνά χιλιοστολ).

4 . Ή ανάγνωση τής βραδείας δοκιμής όρροσυγκολλή
σεως σέ σωλήνες πρέπει νά γίνεται στό 50% ή τό 75%
τής συγκολλήσεως καί τό χρησιμοποιούμενο άντι
γόνο πρέπει νά εχει τιτλοποιηθεΐ σέ παρόμοιες συν
θήκες μέ τήν παρουσία πρότυπου όρροΰ .

5 . Ή συγκολλητικότητα τών διαφόρων άντιγόνων ώς
πρός τόν πρότυπο ορρό πρέπει νά περιλαμβάνεται στά
ακόλουθα όρια :

— άν ή άνάγνωση πραγματοποιείται στούς 50% με
ταξύ 1 /600 καί 1 / 1000,

— αν ή άνάγνωση πραγματοποιείται στούς 75% με
ταξύ 1 / 500 καί 1 /750 .

Bundesgesundheitsamt , Berlinα) Γερμανία:

θ ) Βέλγιο :

γ) Γαλλία:

Εθνικό Ίνστιτοΰτο Κτηνιατρι
κών ' Ερευνών, Βρυξέλλες

Κεντρικό ' Εργαστήριο Κτηνια
τρικών Ερευνών, Άλφόρ

δ ) Μέγα Δουκάτο
τοΰ Λουξεμ
βούργου:

ε) ' Ιταλία :

στ) 'Ολλανδία:

Ίνστιτοΰτο τής προμηθευουσας
χώρας

I nstituto Superiore di Sanità , Rome
Centraal Diergeneeskundig Insti
tuut Afdeling , Rotterdam
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10. Τα αντιγόνα δύνανται νά χορηγούνται σέ συμπυκνω
μένη κατάσταση , έφ ' όσον ό χρησιμοποιούμενος
παράγων γιά τή διάλυση άναφέρεται στήν ετικέτα του
φιαλιδίου .

11 . Γιά τή διενέργεια δοκιμής όρροσυγκολλήσεως πρέπει
νά παρασκευάζονται τουλάχιστον 3 διαλύσεις γιά
κάθε όρρό . Οί διαλύσεις του ύποπτου όρροϋ πρέπει νά
πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ή ανά
γνωση της άντιδράσεως στά όρια της μολύνσεως νά
γίνεται στό μεσαίο σωλήνα . Σέ περίπτωση θετικής
αντιδράσεως στό σωλήνα αυτόν, ό ύποπτος ορρός πε
ριέχει , κατά συνέπεια, τουλάχιστο τήν ποσότητα των
30 ΔΜ συγκολλητινογόνων άνά χιλιοστόλιτρο.

B. Δοκιμή τοΰ δακτυλίου ( ring-test)

12 . Τό ring-test πρέπει νά γίνεται στό περιεχόμενο έκά
στου δοχείου γάλακτος τής έκμεταλλεύσεως .

13 . Τό πρός χρήση πρότυπο αντιγόνο πρέπει νά προέρχε
ται άπό ενα άπό τά ινστιτούτα τά όποια κατονομάζο
νται στό σημείο 9 έδάφια α) καί στ).

14. Τό αντιγόνο δύναται νά χρωματίζεται μόνο δι ' αίματο
ξυλίνης ή διά τετραζολίου ' πρέπει νά προτιμάται ή
αίματοξυλίνη .

15 . H άντίδραση πρέπει νά διενεργείται εντός σωλήνων
διαμέτρου 8 μέχρι 10 χιλιοστ .

16. Ή άντίδραση πρέπει νά γίνεται μέ 1 χιλιοστόλιτρο
γάλακτος στό όποιο προστίθενται 0,05 χιλιοστολ .
ενός εκ των κεχρωσμένων άντιγόνων.

17 . Τό μίγμα τοΰ γάλακτος καί τοΰ αντιγόνου πρέπει νά
τίθεται σέ κλίβανο σέ 37 "C επί 45 λεπτά τουλάχιστον
καί επί 60 λεπτά κατ ' ανώτατο όριο.

18 . Ή άντίδραση πρέπει νά διενεργείται περί τή 18η ώρα
μετά τήν άμελξη καί νά έκτιμάται σύμφωνα μέ τά
άκόλουθα κριτήρια :

α ) ' Αρνητική άντίδραση : γάλα κεχρωσμένο , κρέμα
άποχρωματισμένη

β ) Θετική άντίδραση : γάλα καί κρέμα κεχρω
σμένα κατά τόν ίδιο τρόπο
ή γάλα άποχρωματισμένο
καί κρέμα κεχρωσμένη .

19 . Δέν πρέπει νά προστίθεται φορμόλη στό δείγμα . Τό
μοναδικό προϊόν τοΰ όποιου έπιτρέπεται ή προσθήκη
είναι ό χλωριούχος ύδράργυρος σέ διάλυση 0,2% καί
στήν περίπτωση αύτή ή άναλογία μεταξύ τής ποσότη
τος τοΰ γάλακτος καί τοΰ διαλύματος χλωριούχου
υδραργύρου πρέπει νά είναι 10 πρός 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ανάλυση γάλακτος η ) τά δείγματα πρέπει νά συνοδεύονται από έγγραφο στό
όποιο άναγράφονται οί άκόλουθες ενδείξεις :
— τό όνομα καί ή διεύθυνση τοΰ επισήμου κτηνιά

τρου,

— τό όνομα καί ή διεύθυνση τοΰ ιδιοκτήτου,
— τά στοιχεία άναγνωρίσεως τοΰ ζώου,
— τό στάδιο στό όποιο εύρίσκεται ή γαλακτοπαρα

γωγή .

3 . Ή άνάλυση τοΰ γάλακτος πρέπει νά διενεργείται κατ' άνώ
τατο όριο 30 ή μέρες πρίν άπό τή φόρτωση καί πρέπει
πάντοτε νά περιέχει μία μικροβιολογική έξέταση καθώς
καί ενα White-Side-Test (WST) ή ενα California-Mastitis-Test
(CMT). Τά άποτελέσματα τών δύο αύτών εξετάσεων πρέπει
νά είναι άρνητικά, υπό τήν επιφύλαξη τών άκολούθων
διατάξεων :

α) αν τό άποτέλεσμα τής μικροβιολογικής εξετάσεως είναι
θετικό, άκόμη καί έν άπουσίςι χαρακτηριστικής φλεγ
μονώδους καταστάσεως , έστω καί άν τό άποτέλεσμα τοΰ
WST (ή τοΰ CMT) είναι άρνητικό, μία δεύτερη μικρο
βιολογική έξέταση πρέπει νά διενεργείται τουλάχιστον
10 ήμέρες άργότερα - έντός τοΰ όρίου τών 30 ήμερων
πού προβλέπεται άνωτέρω. Ή δεύτερη αύτή εξέταση
πρέπει νά καθορίζει :
αα) τήν εξαφάνιση τών παθογόνων μικροβίων
ββ) τήν άπουσία άντιβιοτικών .

' Εξάλλου, ή άπουσία τής φλεγμονώδους καταστάσεως δύ
ναται νά διαπιστώνεται μέ ένα νέο WST (ή ένα νέο CMT ),
τό όποιο πρέπει νά δώσει άρνητικό άποτέλεσμα .

1 . Όλες οι αναλύσεις τοΰ γάλακτος πρέπει να διενεργούνται
σέ επίσημα εργαστήρια ή έπισήμως έγκεκριμένα .

2 . Τά δείγματα τοΰ γάλακτος πρέπει νά λαμβάνονται έχοντας
ύπόψη τούς άκόλουθους όρους :
α) οί θηλές πρέπει νά άπολυμαίνονται προηγουμένως μέ

άλκοόλη 70%·

β) κατά τή διάρκεια τής πληρώσεώς τους οί σωλήνες
πρέπει νά διατηροΰνται σέ κεκλιμένη θέση·

γ) τά δείγματα τοΰ γάλακτος πρέπει νά λαμβάνονται στήν
άρχή τής άμέλξεως, άποβαλλομένου τοΰ πρώτου γά
λακτος άπό κάθε θηλή·

δ) δείγμα πρέπει νά λαμβάνεται άπό κάθε τεταρτημόριο
τοΰ μαστοΰ- τά γάλατα τών δειγμάτων αύτών δέν πρέ
πει νά άναμιγνύονται·

ε) κάθε δείγμα πρέπει νά άποτελεΐται τουλάχιστον άπό 10
χιλιοστολ . γάλακτος·

στ) άν ενας συντηρητικός παράγων είναι άναγκαΐος, πρέ
πει νά χρησιμοποιείται τό Θορικό οξύ σέ 0,5%·

ζ) κάθε σωλήνας πρέπει νά είναι εφοδιασμένος μέ ετι
κέτα φέρουσα τίς άκόλουθες ενδείξεις :
— τόν άριθμό τοΰ σήματος στό αύτί ή κάθε άλλο μέσο

άναγνωρίσεως τοΰ ζώου,
— τόν καθορισμό τοΰ τεταρτημορίου τοΰ μαστοΰ,
— τήν ήμερομηνία καί τήν ώρα τής δειγματοληψίας·
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6) άν ή μικροβιολογική εξέταση είναι άρνητική , έστω καί
αν τό WST (ή τό CTM) είναι θετικό , πρέπει νά γίνεται
μία πλήρης κυτταρολογική έξέταση , ή όποία πρέπει νά
δώσει άρνητικό άποτέλεσμα.

4 . Ή μικροβιολογική έξέταση πρέπει νά περιλαμβάνει :

α) τήν καλλιέργεια τοΰ γάλακτος σέ τριβλίον Pétri σε &γαρ
μέ αίμα βοοειδούς ή προβάτου-

θ) τήν καλλιέργεια του γάλακτος επί υποστρώματος ΤΚΤ
ή έπί υποστρώματος Edwards .

Ή μικροβιολογική έξέταση πρέπει νά αποβλέπει στήν
αναγνώριση παντός παθογόνου μικροβίου καί δέν δύναται
νά περιορίζεται στήν άνεύρεση των τυπικών παθογόνων
στρεπτοκόκκων καί σταφυλοκόκκων . Πρός τό σκοπό αυ
τόν , ή αναγνώριση των χαρακτηριστικών των ύποπτων

αποικιών, οί όποιες έχουν δημιουργηθεί μέ τήν καλλιέρ
γεια έπί τών προαναφερθέντων ύποστρωμάτων, πρέπει νά
επιτυγχάνεται μέ τίς κλασικές τεχνικές διαφοροποιήσεως
τής μικροβιολογίας , όπως ή χρήση τοΰ ύποστρώματος του
Chapman γιά τήν άναγνώριση τών χαρακτηριστικών τών
σταφυλοκόκκων καί τών διαφόρων έκλεκτών ύποστρωμά
των γιά τήν αποκάλυψη τών έντεροβακτηριοειδών.

5 . Ή πλήρης κυτταρολογική έξέταση προορίζεται γιά τήν
άποκάλυψη , σέ δοσμένη περίπτωση , μιας χαρακτηριστι
κής φλεγμονώδους καταστάσεως άνεξάρτητα άπό τά κλι
νικά συμπτώματα.

Ή φλεγμονώδης αυτή κατάσταση άποδεικνύεται , όταν ή
λευκοκυτταρική απαρίθμηση σύμφωνα μέ τήν τεχνική τού
Breed φθάσει τό 1 έκατομμύριο λευκοκυττάρων άνά χιλιο
στόλιτρο καί ή σχέση μεταξύ μονοπύρηνων καί πολυπύ
ρηνων είναι κατώτερη τοΰ 0,5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Υπόκεινται σέ ύποχρεωτική δήλωση οι ακόλουθες ασθένειες:

θ) ' Ασθένειες τοΰ είδους τών χοιροειδών:

Λύσσα

Βρουκέλλωση

"Ανθραξ

α) 'Ασθένειες τοΰ είδους τών βοοειδών:

Λύσσα

Φυματίωση

Βρουκέλλωση

'Αφθώδης πυρετός

"Ανθραξ

Πανώλης τών βοοειδών

Πλευροπνευμονία

Αφθώδης πυρετός

Κλασική καί άφρικανική πανώλης τών χοίρων

Μεταδοτική παράλυση τών χοίρων (άσθένεια τοΰ Te
schen).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΟΚ — Βοοειδή εκτροφής ή αποδόσεως

Αριθ

Χώρα άποστολής

'Υπουργείο

'Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία (προαιρετικό)

I. 'Αναγνώριση του ζώου :

Φυλή Φύλο ' Ηλικία

' Επίσημο σήμα στό αυτί

"Αλλα σήματα ή χαρακτηριστικά

II . Προελευση τοΰ ζώου :

Τό ζώο

— εχει παραμείνει τουλάχιστον 6 μήνες πρίν άπό τήν ημέρα φορτώσεως στό έδαφος τοΰ Κράτους
Μέλους αποστολής ( Χ),

— ηλικίας μικρότερης τών 6 μηνών, εχει παραμείνει άπό τή γέννησή του στό έδαφος τοΰ
Κράτους Μέλους άποστολήςί 1 ).

III . Προορισμός τοΰ ζωου :

Τό ζώο θά άποσταλεΐ άπό
( τόπος αποστολής )

στ
( χώρα καί τόπος προορισμού )

μέ — βαγόνι ( 2) — φορτηγό (2 ) — άεροπλάνο ( 2) — πλοϊοί 1 )

"Ονομα καί διεύθυνση τοΰ άποστολέως

"Ονομα καί διεύθυνση τοΰ εντολοδόχου του (ενδεχομένως)

Πιθανό σημείο διελεύσεως τών συνόρων (συνοριακός σταθμός)

Όνομα καί διεύθυνση τοΰ πρώτου παραλήπτου

IV . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ό υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών ( ) πιστοποιώ ότι τό
ανωτέρω άναφερόμενο ζώο άνταποκρίνεται στούς ακόλουθους δρους:

α) εχει εξετασθεί τήν ήμερα αυτή καί δέν παρουσιάζει κανένα κλινικό σημείο άσθενείας·

θ) εχει έμθολιασθεϊ εντός τής ορισμένης προθεσμίας τών 15 ήμερών τουλάχιστον καί 4 μηνών
κατ' άνώτατο δριο (4) κατά τών τύπων A, O καί C τοΰ ίοΰ τοΰ άφθώδους δι' άδρανοποιηθέντος
εμβολίου επισήμως έγκεκριμένου καί έλεγμένουί 1 )·
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— εχει διενεργηθεί σ' αυτό ορρός έντός της ορισμένης προθεσμίας των 10 ήμερών( ) δι '
άντιαφθωδικοΰ ορρού επισήμως εγκεκριμένου καί ελεγμένου στή χώρα αποστολής καί
επισήμως άποδεκτοΰ στή χώρα προορισμού^)·

γ ) προέρχεται άπό έπισήμως άπαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο- τό άποτέλεσμα
του ενδοδερμικού φυματινισμοΰ , ό όποιος διενεργήθηκε στήν ορισθείσα προθεσμία των 30
ήμερών(4 ), ήταν άρνητικό-

r , , , , Ω , „ , , , έπισήμως άπαλλαγμένο θρουκελλώσεωςί 1 )
δ ) προερχεται απο θοειο ζωικό κεφαλαίο —

άπαλλαγμένο θρουκελλώσεωςί 1 )
ή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως πού διενεργείται έντός της ορισθείσας προθεσμίας τών 30
ήμερών( 4) άπέδειξε βρουκελλικό τίτλο τουλάχιστον 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων
άνά χιλιοστόλιτρο-

ε ) δέν παρουσιάζει κανένα κλινικό σημείο μαστίτιδας καί ή άνάλυση-δεύτερη άνάλυση (*) τού
γάλακτος του πού διενεργήθηκε έντός της όρισθείσας προθεσμίας τών 30 ήμερών (4) δέν
άπέδειξε ούτε χαρακτηριστική φλεγμονώδη κατάσταση ούτε μικρόβιο τυπικώς παθογόνο
ούτε επί πλέον σέ περίπτωση δεύτερης αναλύσεως τήν παρουσία άντιβιοτικού^)·

στ) παρέμεινε τίς 30 τελευταίες ήμέρες (4 ) σέ έκμετάλλευση πού ευρίσκεται στό έδαφος του
Κράτους Μέλους άποστολής, στήν όποία δέν διαπιστώθηκε επίσημα κατά τή διάρκεια της
περιόδου αυτής μεταδοτική άσθένεια τών βοοειδών πού ύπόκειται σέ ύποχρεωτική δήλωση
κατά τήν έννοια τών διατάξεων οί όποιες εφαρμόζονται στίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

' Επί πλέον, ή έκμετάλλευση εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτίας καί
σύμφωνα μέ έπίσημες διαπιστώσεις είναι κατά τούς 3 τελευταίους μήνες (4) άπαλλαγμένη
άφθώδους πυρετού καί βρουκελλώσεως τών βοοειδών

ζ) έχει άποκτηθεΐ :
— σέ έκμετάλλευση ( ),
— σέ αγορα ζώων εκτροφής ή αποδόσεως επίσημα εγκεκριμένη γιά άποστολές πρός άλλο

Κράτος Μέλος ('),
η ) μεταφέρθηκε άπευθείας :

— διερχόμενο/χωρίς νά διέλθειO άπό τόπο συγκεντρώσεως,
— άπό τήν έκμετάλλευση στήν άγορά καί άπό τήν άγοράί 1 )· στόν συγκεκριμένο τόπο

φορτώσεως χωρίς νά ελθει σ' επαφή μέ δίχηλα ζώα διάφορα άπό τά ζώα έκτροφής ή
άποδόσεως βοοειδών ή χοιροειδών τά όποια άνταποκρίνονται στούς όρους πού προβλέ
πονται γιά τίς ένδοκοινοτικές συναλλαγές , μέ μέσα μεταφοράς καί προσδέσεως έκ τών
προτέρων καθορισθέντων καί άπολυμανθέντων μέ άπολυμαντικό έπίσημα έγκεκριμένο . Ό
συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτίας.

V. Ενδεχομένως , ή άπαραίτητη συμφωνία πού άφορα:
Τό σημείο IV έδάφιο β), 2ος όρος της έναλλακτικής λύσεωςί 1 )
Τό σημείο IV έδάφιο δ), 2ος όρος τής έναλλακτικής λύσεωςί 1 )
εχει δοθεί άπό :

τή χώρα προορισμού^)
τή χώρα προορισμού καί τή (τίς ) χώρα(-ες) διαμετακομίσεως (').

VI . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες άπό τής ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα: "Εγινε στ τήν ώρα
(ή μέρα φορτώσεως )

Νομαρχιακός Διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιώνί3)

ί 1 ) Διαγράφεται ή περιττή ενδειξη .
(-) Γιά τά βαγόνια καί τά φορτηγά , σημειώνεται ό άριθμός μητρώου καί γιά τά άεροπλάνα ό αριθμός πτήσεως .
( ) Στή Γερμανία «Beamteter Tierar/ t», στό Βέλγιο « Inspecteur vétérinaire», στό Λουξεμβούργο «Inspecteur vétérinaire», στήν "Ολλανδία

«Distriktinspecteur», στή Γαλλία «Directeur départemental des services vétérinaires», στήν Ιταλία «Veterinario provinciale».
( ) Ή προθεσμία αυτή άναφέρεται στήν ήμέρα φορτώσεως .
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΓ)

Γιά τίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών Μελών της ΕΟΚ - Βοοειδή σφαγής(~)

Αριθ

Χώρα άποστολής

'Υπουργείο

'Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία (προαιρετικο)

I. Αριθμός ζώων:

11 . Χαρακτηριστικά αναγνωρίσεως τών ζώων:

Αύξων άριθμός Αγελάδα , ταύρος, θοϋς , δάμαλις , μόσχος Επίσημα σήματα στό αυτί καί άλλα σήματα
καί χαρακτηριστικά

III . Προελεοση τών ζώων:

Τα ζώαΑΰξων αριθμός
σύμφωνα με
τό σημείο II — έχουν παραμείνει τουλάχιστον 3 μήνες πρίν από τήν ήμερα φορτωσεως στο έδαφος του

Κράτους Μέλους άποστολής(3),
— ήλικίας μικρότερης τών 3 μηνών έχουν παραμείνει άπό τής γεννήσεως τους στό έδαφος του

Κράτους Μέλους άποστολήςί3).

IV . Προορισμος τών ζωων:

Τά ζώα θά άποσταλοΰν άπό
( τόπος αποστολής )

στ
( χώρα καί τόπος προορισμού )

μέ — θαγόνιί 1 ) — φορτηγοί 1) — άεροπλάνο (*) — πλοΐοί 1 )

"Ονομα καί διεύθυνση άποστολέως

"Ονομα καί διεύθυνση του έντολοδόχου του (ένδεχομένη περίπτωση )

Πιθανό σημείο διελεύσεως τών συνόρων (συνοριακός σταθμός)

Όνομα καί διεύθυνση τοΰ παραλήπτου
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Αϋξων αριθμός
σύμφωνα μέ
τό σημείο II

V. 'Υγειονομικές πληροφορίες :

Ό υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών (5 ) πιστοποιώ ότι τά
ζώα πού άναφέρονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στούς ακόλουθους όρους :

α) — έχουν έξετασθεΐ τήν ημέρα αύτή καί δέν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σημείο ασθε
νείας·

6)(6) — έχουν έμθολιασθεϊ εντός της ορισθείσας προθεσμίας τών 15 ήμερών τουλάχιστον καί
τών 12 μηνών κατ ' άνώτατο οριο ( 7 ) κατά τών τύπων A, O καί C του ιοΰ τοϋ άφθώδους δι '
άδρανοποιηθέντος έμθολίου έπίσημα έγκεκριμένου καί έλεγμένου (3 )·

— εχει διενεργηθεί σ' αύτά ορρός εντός της ορισθείσας προθεσμίας τών 10 ήμερών (7), δι '
• άντιαφθωδικοΰ όρροΰ επισήμως έγκεκριμένου καί ελεγμένου στή χώρα άποστολής καί
επισήμως άποδεκτοΰ στή χώρα προορισμού (3)'

— δέν έχουν έμθολιασθεϊ οϋτε εχει γίνει όρρός ( 3)·

γ ) — προέρχονται άπό έπίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο (3 )"
— δέν προέρχονται άπό έπίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο - ό

ενδοδερμικός φυματινισμός, ό όποιος διενεργήθηκε εντός της ορισθείσας προθεσμίας
τών 30 ήμερών( 7 )
ήταν

άρνητικός ( )
θετικός

δ) — προέρχονται άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο

έπίσημα άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως (3)
άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως ( )·

— δέν προέρχονται :

οϋτε άπό βόειο ζωικό κεφάλαιο πού έχει άναγνωρισθεΐ ώς έπίσημα άπαλλαγμένο θρου
κελλώσεως οϋτε άπό ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο βρουκελλώσεως- ή δοκιμή όρρο
συγκολλήσεως πού διενεργείται έντός της όρισθείσας προθεσμίας τών 30 ήμερών( 7)
έχει δώσει θρουκελλικό τίτλο
κατώτερο τών 30 ΔΜ/χιλιοστολ.(3)
30 ΔΜ/χιλιοστολ. ή περισσότερο (3 )'

ε) δέν πρόκειται γιά ζώα τά όποια έξαλείφονται στά πλαίσια έθνικοΰ προγράμματος
εξαλείψεως τών μεταδοτικών άσθενειών

στ) προέρχονται άπό έκμετάλλευση πού ευρίσκεται στό έδαφος τοΰ Κράτους Μέλους
άποστολής , στό όποιο δέν έχει διαπιστωθεί έπίσημα κατά τή διάρκεια τών 30 τελευ
ταίων ήμερών( 7) μεταδοτική άσθένεια τών βοοειδών πού υπόκειται σέ υποχρεωτική
δήλωση κατά τήν έννοια τών διατάξεων οί όποιες έφαρμόζονται στίς ένδοκοινοτικές
συναλλαγές .

Ή έκμετάλλευση εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτιών έπί πλέον,
οϋτε ό άφθώδης πυρετός οϋτε ή βρουκέλλωση τών βοοειδών δέν έχουν έπίσημα διαπι
στωθεί στήν έκμετάλλευση αύτή κατά τή διάρκεια τών τελευταίων 3 μηνών (7)·

ζ ) έχουν άποκτηθεΐ :
— σέ μία έκμετάλλευση ( 3)·
— σέ άγορά ζώων σφαγής έπίσημα έγκεκριμένη γιά τήν άποστολή πρός δλλο Κράτος

Μέλος (3)·
η ) έχουν μεταφερθεί άπ' ευθείας διερχόμενα/χωρίς νά διέλθουν( 3) άπό τόπο συγκε

ντρώσεως

άπό τήν εκμετάλλευση (3)
άπό τήν έκμετάλλευση στήν άγορά καί άπό τήν άγορά()

φορτώσεως χωρίς νά έλθουν σ' έπαφή μέ ζώα δίχηλα διάφορα τών ζώων σφαγής του
είδους τών βοοειδών καί χοιροειδών, τά όποια άνταποκρίνονται στούς όρους πού
προβλέπονται γιά τίς ένδοκοινοτικές συναλλαγές , διά μέσων μεταφοράς καί προσδέ
σεως, τά όποια προηγουμένως έχουν καθαρισθεί καί άπολυμανθεϊ μέ έπίσημα έγκεκρι
μένο άπολυμαντικό .
Ό συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπι
ζωοτίας .
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Αύξων άριθμος
σύμφωνα με
τό σημείο II

VI .( ) Σέ δεδομένη περίπτωση , ή Απαραίτητη συμφωνία πού άφορα :

Τό σημείο V εδάφιο β) 2η καί 3η περίπτωση (3)'

Τό σημείο V έδάφιο γ) (θετική άντίδραση) (3)·

Τό σημείο V έδάφιο δ) (βρουκελλικός τίτλος 30 ΔΜ/χιλιοστολ. ή περισσότερο) ( 3 )

εχει δοθεϊ άπό :

τή χώρα προορισμοϋ ( )
τή χώρα προορισμού καί τή (τίς ) χώρα (ες) διαμετακομίσεως ().

VII . Τό παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες άπό τήν ημερομηνία φορτώσεως .

Σφραγίδα: "Εγινε στ τήν ώρα
( ήμερα φορτώσεως)

Νομαρχιακός Διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών (5)

( ) ' Υγειονομικό πιστοποιητικό δύναται νά συντάσσεται μόνο γιά τόν άριθμό ζώων πού μεταφέρονται έντός ένός μόνου βαγονίου,
φορτηγού ή άεροπλάνου , τά όποια προέρχονται άπό τόν ίδιο αποστολέα καί Εχουν τόν ίδιο παραλήπτη· κατά τή μεταφορά μέ πλοίο
πρέπει νά συντάσσεται ύγειονομικό πιστοποιητικό γιά κάθε όμάδα 10 ζώων .

(') Βοοειδή σφαγής : βοοειδή προοριζόμενα , άμέσως μετά τήν άφιξή τους στή χώρα προορισμού, νά όδηγηθοΰν άπευθείας στό σφαγείο ή
σέ άγορά πού ευρίσκεται πλησίον σφαγείου , τοΰ όποιου ό κανονισμός δέν έπιτρέπει τήν έξοδο σ' δλα τά ζώα , ιδίως στό τέλος τής
αγοράς παρά μόνο πρός ενα σφαγείο πού έχει έγκριθεΐ γιά τό σκοπό αύτόν άπό τήν άρμοδία κεντρική άρχή .

( ) Διαγράφεται ή περιττή ένδειξη .
( ) Γιά τά βαγόνια καί τά φορτηγά άναγράφεται ό άριθμός μητρώου καί γιά τά αεροπλάνα ό άριθμός πτήσεως .
(5 ) Στή Γερμανία «Beamteter Tierarzt», στό Βέλγιο « Inspecteur vétérinaire», στήν Ιταλία «V'eterinario provinciale», στό Λουξεμβούργο

«Inspecteur vétérinaire», στήν "Ολλανδία «Distriktinspecteur», στή Γαλλία «Directeur départemental des ser\ices vétérinaires»(6 ). Δέν
χρειάζεται νά παρασχεθούν οί ένδείξεις τής παραγράφου V περιπτώσεις β ), ζ ) καί δ ) καί τής παραγράφου VI αύτοϋ τοΰ πιστοποιητι
κού , έάν πρόκειται γιά μόσχους μικρότερους τών 4 μηνών.

( 7 ) Ή προθεσμία αύτή άναφέρεται στήν ημέρα φορτώσεως .
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Γιά τίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών Μελών τής ΕΟΚ — Χοίροι εκτροφής ή αποδόσεως

Αριθ

Χώρα αποστολής

'Υπουργείο

Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία (προαιρετικό)

I. Αναγνώριση τοΰ ζώου :

Φυλή Φύλο ήλικία

' Επίσημο σήμα στό αύτί

"Αλλα σήματα ή χαρακτηριστικά

II . Προέλευση ζώου:

Τό ζώο

— εχει παραμείνει τουλάχιστον 6 μήνες πρίν άπό τήν ήμερα φορτώσεως στό έδαφος τοΰ Κράτους
Μέλους άποστολής ( 1),

— ηλικίας μικρότερης τών 6 μηνών εχει παραμείνει άπό τής γεννήσεώς του στό έδαφος τού
Κράτους Μέλους άποστολήςί 1 )·

III . Προορισμός του ζώου :

Τό ζώο θά άποσταλεϊ άπό
( τόπος αποστολής )

στ

( χώρα καί τόπος προορισμού )

μέ — βαγόνι ( 2 ) — φορτηγό (2 ) — άεροπλάνο ( 2 ) — πλοϊοί 1 )

"Ονομα καί διεύθυνση άποστολέως

" Ονομα καί διεύθυνση τοΰ εντολοδόχου του (ενδεχομένως)

Πιθανό σημείο διελεύσεως τών συνόρων (συνοριακός σταθμός)

"Ονομα καί διεύθυνση πρώτου παραλήπτου

IV . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ό υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών( ), πιστοποιώ ότι τό
άνωτέρω άναφερόμενο ζώο άνταποκρίνεται στούς άκόλουθους δρους :

α) εχει έξετασθεΐ τήν ήμέρα αυτή καί δέν παρουσιάζει κλινική ενδειξη άσθενείας·

θ ) προέρχεται άπό χοίρειο ζωικό κεφάλαιο άπαλλαγμένο θρουκελώσεως καί ή δοκιμή όρροσυ
γκολλήσεως , διενεργηθείσα έντός τής όρισθείσας προθεσμίας τών 30 ήμερών (4), εχει άποκα
λύψει βρουκελλικό τίτλο τουλάχιστο 30 ΔΜ/χιλιοστόλ.( 1)(5 )·
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γ ) εχει παραμείνει τίς 30 τελευταίες ή μέρες () σέ εκμετάλλευση πού ευρίσκεται στό έδαφος του
Κράτους Μέλους άποστολής , στήν όποία δέν διαπιστώθηκε επίσημα κατά τή διάρκεια της
περιόδου αύτής μεταδοτική άσθένεια τών χοίρων, πού ύπόκειται σέ ύποχρεωτική δήλωση
κατά τήν έννοια τών διατάξεων οί όποιες εφαρμόζονται στίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές .
Έπί πλέον, ή εκμετάλλευση ευρίσκεται στό κέντρο ζώνης απαλλαγμένης έπιζωοτιών ή όποία
ήταν σύμφωνα μέ επίσημες διαπιστώσεις, κατά τούς τελευταίους 3 μήνες ( 4 ) απαλλαγμένη
άφθώδους πυρετού , θρουκελλώσεως τών βοοειδών καί τών χοίρων, πανώλους τών χοίρων καί
μεταδοτικής παραλύσεως τών χοίρων (άσθένεια τοΰ TeschenV

δ ) εχει αποκτηθεί :

— σέ έκμετάλλευση ( 1 )·

— σε αγορά ζώων εκτροφής ή άποδόσεως επίσημα εγκεκριμένης γιά τήν άποστολή πρός άλλο
Κράτος Μέλοςί 1 )'

ε ) εχει μεταφερθεί απ' εύθείας

διερχόμενο/χωρίς νά διέλθει ( ) άπό τόπο συγκεντρώσεως
άπό τήν εκμετάλλευση ()

άπό τήν εκμετάλλευση σέ άγορά καί άπό τήν άγορά ( )

στόν συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως χωρίς νά ελθει σέ έπαφή μέ δίχηλα ζώα διάφορα τών
ζώων εκτροφής ή άποδόσεως τοΰ είδους τών βοοειδών ή χοιροειδών, τά όποια άνταποκρίνο
νται στούς όρους πού προβλέπονται γιά τίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέ μέσα μεταφοράς καί
ένδεχομένως προσδέσεως, τά όποια προηγουμένως έχουν καθαρισθεί καί άπολυμανθεΐ μέ
επίσημα έγκεκριμένο απολυμαντικό .

Ό συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτίας .

V. Τό παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες άπό της ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα : "Εγινε στ τήν ώρα
( ημέρα φορτώσεοκ )

Νομαρχιακός Διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών ( )

( ) Διαγράφεται ή περιττή ένδειξη .

(") Γιά τά βαγόνια καί τά φορτηγά σημειώνεται ό άριΗμός μητρώου καί γιά τά αεροπλάνα ό άριθμός πτήσεως .

C ) Στή Γερμανία «Beamteter Tierar/ t». στό Βέλγιο « Inspecteur vétérinaire». στήν Ιταλία « Veterinario provinciale», στό Λουξεμβούργο
«Inspecteur vétérinaire». στήν 'Ολλανδία « Distriktinspecteur».

( J ) H προθεσμία αύτή άναφέρεται στήν ημέρα φορτώσεως .

( 5 ) Ή δοκιμή όρροσυγκολλήσεως διενεργείται μόνο στούς χοίρους πού τό βάρος τους υπερβαίνει τά 25 χγρ .
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟί ')

Για τίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών Μελών της ΕΟΚ — Χοίροι σφαγής (")

Άριθ

Χώρα άποστολής

' Υπουργείο

' Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία (προαιρετικο)

I. Αριθμός ζώιυν

II . Αναγνώριση τών ζώων:

Αύξων αριθμός Χοίροι καί χοιρίδια Επίσημα σήματα στό αύτί καί άλλα σήματα
καί χαρακτηριστικά

III . Προέλευση τών ζυχον :

Τά ζώα
Αύξων αριθμός
σύμφωνα μέ
τό σημείο II

— έχουν παραμείνει 3 μήνες τουλάχιστον πρό της ήμέρας φορτώσεως στό έδαφος τοΰ Κράτους
Μέλους άποστολής (3 ),

— ήλικίας μικρότερης τών 3 μηνών έχουν παραμείνει άπό της γεννήσεώς τους στό έδαφος του
Κράτους Μέλους άποστολής ( 3 ).

IV . Προορισμος τών ζώων:

Τά ζώα θά άποσταλοΰν άπό
( τόπος αποστο/.ής )

σε
( χωρα καί τοπος προορισμού )

μέ θαγόνι (4 ) — φορτηγό ( 4 ) — άεροπλάνο (4 ) — πλοΐο ( 3 )

"Ονομα καί διεύθυνση τοΰ άποστολέως

"Ονομα καί διεύθυνση τοϋ έντολοδόχου του (ενδεχομένως)

Πιθανό σημείο διελεύσεως τών συνόρων (συνοριακός σταθμός)

"Ονομα καί διεύθυνση τοϋ παραλήπτου
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V. Υγειονομικές πληροφορίες :

Ό υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών( 5), πιστοποιώ ότι τά
άνωτέρω αναφερόμενα ζώα άνταποκρίνονται στούς άκόλουθους όρους:

α) έχουν εξετασθεί τήν ήμέρα αύτή καί δέν παρουσιάζουν κλινική ενδειξη ασθενείας·

θ) δέν πρόκειται γιά ζώα τά όποια άποβάλλονται στά πλαίσια εθνικού προγράμματος γιά τήν
έξάλειψη τών μεταδοτικών ασθενειών τών χοίρων

γ) έχουν αποκτηθεί :

— σέ εκμετάλλευση πού ευρίσκεται στό έδαφος του Κράτους Μέλους άποστολής στήν όποία
δέν εχει διαπιστωθεί επίσημα άπό τουλάχιστον 30 ήμερών (6) μεταδοτική άσθένεια τών
χοίρων, πού υπόκειται σέ υποχρεωτική δήλωση κατά τήν έννοια τών διατάξεων οί όποιες
εφαρμόζονται στίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές .
' Επί πλέον, ή εκμετάλλευση ευρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτιών καί ,
σύμφωνα μέ επίσημες διαπιστώσεις , είναι κατά τούς 3 τελευταίους μήνες ( 6) άπαλλαγμένη
άφθώδους πυρετοΰ, θρουκελλώσεως τών βοοειδών καί τών χοίρων, πανώλους τών χοίρων
καί μεταδοτικής παραλύσεως τών χοίρων (3),

— σέ άγορά ζώων σφαγής έπίσημα έγκεκριμένη γιά τήν άποστολή πρός άλλο Κράτος Μέ
λος (3 )·

δ) έχουν μεταφερθεί απευθείας
διερχόμενα/χωρίς νά διέλθουνί3 ) άπό εναν τόπο συγκεντρώσεως

άπό τήν εκμετάλλευση (3)
άπό τήν εκμετάλλευση σέ άγορά καί άπό τήν άγορά()

στόν συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως , χωρίς νά έλθουν σέ έπαφή μέ δίχηλα ζώα διάφορα τών
ζώων σφαγής τοΰ είδους τών βοοειδών ή χοιροειδών , τά όποια άνταποκρίνονται στούς όρους
πού προβλέπονται γιά τίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέ μέσο ένδεχομένως μεταφοράς καί
προσδέσεως τά όποια έχουν έκ τών προτέρων καθαρισθεί καί άπολυμανθεϊ μέ έπίσημα έγκε
κριμένο απολυμαντικό .

Ό συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως ευρίσκεται στό κέντρο ζώνης άπαλλαγμένης έπιζωοτίας .

VI . Τό παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ήμερες άπό της ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα : "Εγινε στ τήν ώρα
( ημέρα φορτώσεως)

Νομαρχιακός διευθυντής τών Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών (5)

( ) ' Υγειονομικό πιστοποιητικό δύναται νά συντάσσεται μόνο γιά τόν αριθμό ζώων πού μεταφέρονται έντός ένός μόνου θαγονίου,
φορτηγού ή αεροπλάνου καί τά όποια προέρχονται άπό τόν ίδιο άποστολέα καί έχουν τόν ίδιο παραλήπτη " κατά τή μεταφορά μέ
πλοίο πρέπει νά συντάσσεται υγειονομικό πιστοποιητικό γιά κάθε όμάδα 10 ζώων.

(') Χοίροι σφαγής : χοίροι πού προορίζονται αμέσως μετά τήν άφιξη τους στή χώρα προορισμού, νά όδηγηθοϋν άπ ' εύθείας στό σφαγείο
ή σέ άγορά πλησίον σφαγείου τού όποιου b κανονισμός δέν έπιτρέπει τήν έξοδο σ' όλα τά ζώα , ιδίως στό τέλος της άγοράς παρά
μόνον πρός εγκεκριμένο άπό τήν άρμόδια κεντρική άρχή , πρός τό σκοπό αυτόν, σφαγείο .

( ) Διαγράφεται ή περιττή ένδειξη .

( ) Γιά τά βαγόνια καί τά φορτηγά σημειώνεται ό άριθμός μητρώου καί γιά τά άεροπλάνα ό άριθμός πτήσεως .

(5 ) Στή Γερμανία «Beamteter Tierarzt», στό Βέλγιο «Inspecteur vétérinaire», στήν ' Ιταλία «Veterinario provinciale», στό Λουξεμβούργο
«Inspecteur vétérinaire», στήν "Ολλανδία «Distriktinspecteur».

( 6 ) Ή προθεσμία αύτή άναφέρεται στήν ήμερομηνία φορτώσεως .


