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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ  2001 ΚΑΙ 2003

Επίσηµη

Εφηµερίδα ΕΕ

L67, 5.3.2004,

σελ.27,

L226,

25.6.2004,

 128.

 του 2001

 του 2003.

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 7

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

µε τίτλο7

«Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που

καθορίζει τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο

και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και

εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού

ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι

του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε

τελευταία µέχρι και την Οδηγία 2004/68/ΕΚ,

Ο Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται µε το άρθρο

7 των περί Υγείας των Ζώων Νόµων του  και 2003 εκδίδει το

ακόλουθο ∆ιάταγµα:

Συνοπτικός

τίτλος.

Παράρτηµα

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

19.4.2004.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 παρόν ∆ιάταγµα  αναφέρεται ως το περί της Υγείας των Ζώων

(Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζώων)

(Ειδικό) ∆ιάταγµα του 2005.

2.7(1) ΣΤΟ παρόν ∆ιάταγµα, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετική έννοια 7

«γνωστοποιητέες ασθένειες» είναι οι ασθένειες που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι·

«ενδοκοινοτικό εµπόριο» σηµαίνει τις εµπορικές συναλλαγές ζώων

µεταξύ των κρατών µελών, όπως αυτές ρυθµίζονται στο περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (∆ιενέργεια

Κτηνιατρικών και Ζωοτεχνικών Ελέγχων) ∆ιάταγµα του 2004, το οποίο

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ·
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«εγκεκριµένος οργανισµός» ή «εγκεκριµένο ινστιτούτο» ή «κέντρο»

σηµαίνει οποιαδήποτε µόνιµη, γεωγραφικά περιορισµένη εγκατάσταση

εγκεκριµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 4, στην οποία συνήθως

φυλάσσονται ή εκτρέφονται ένα ή περισσότερα ζωικά είδη για

εµπορικούς ή µη σκοπούς και µε την αποκλειστική επιδίωξη ενός ή

περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:7

 έκθεση των ρηθέντων ζώων και εκπαίδευση του

 διατήρηση των ειδών

(iii) βασική ή εφαρµοσµένη επιστηµονική έρευνα ή εκτροφή ζώων για

τις ανάγκες της ρηθείσας

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών

«ζώα» σηµαίνει τα ζώα των ειδών που δεν καλύπτονται από την

κτηνιατρική νοµοθεσία και την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία που

αναφέρεται στο Παράρτηµα VI.

«κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία» σηµαίνει το σύνολο των πράξεων

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, µε τη µορφή κανονισµών,

οδηγιών και αποφάσεων, ρυθµίζουν  κτηνιατρικής φύσης και

στοχεύουν στην προστασία της υγείας και ευηµερίας των ζώων και της

δηµόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά και είναι δεσµευτικές για όλα τα

κράτη µέλη·

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής

«κτηνιατρική νοµοθεσία» σηµαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη

∆ηµοκρατία, εναρµονιστικής και µη, πρωτογενούς και δευτερογενούς,

νοµοθεσίας που ρυθµίζει ειδικά  κτηνιατρικής φύσης και

στοχεύει στην προστασία της υγείας και ευηµερίας των ζώων και της

δηµόσιας υγείας, καθώς και την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων

και τις εξουσίες και αρµοδιότητες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να

επιλαµβάνονται ζητηµάτων κτηνιατρικής

«τρίτη χώρα» σηµαίνει οποιαδήποτε χώρα εξαιρουµένων των κρατών

µελών.

(2) Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, ισχύουν οι

ορισµοί που προβλέπονται στο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο

Παράρτηµα VI.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,
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Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

24.3.2005,

5.7.2002.

Πεδίο

εφαρµογής.

Παράρτηµα VI.

Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2005, που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ, στους περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός

Έλεγχος που ∆ιέπει τη ∆ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων

Υδατοκαλλιέργειας) Κανονισµούς, του αποσκοπούν στην ενσωµάτωση

στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας  και

στους περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που ∆ιέπουν το

Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµούς του 2002

που αποσκοπούν στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ.

3. 7(1) Οι παρόντες Κανονισµοί,  της παραγράφου (2),

καθορίζουν τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο

και τις εισαγωγές ζώων που δεν καλύπτονται από την κτηνιατρική

νοµοθεσία και την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία που αναφέρεται

στο Παράτηµα VI.

(2)  παρόν ∆ιάταγµα δεν επηρεάζει την κτηνιατρική νοµοθεσία

για τα ζώα συντροφιάς:

Νοείται ότι, η κτηνιατρική νοµοθεσία εφαρµόζεται χωρίς επηρεασµό

της κατάργησης των κτηνιατρικών ελέγχων στα µεταξύ των κρατών

µελών σύνορα.

Έγκριση

κέντρων και

ινστιτούτων.

Παράρτηµα

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

4. (1) Κανένας οργανισµός, κέντρο ή ινστιτούτο δεν δύναται να

διαθέτει στην αγορά και στο εµπόριο ζώα που καλύπτονται από το

πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ιατάγµατος, εκτός κι αν έχει εγκριθεί

από τον ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων (2)

και (3).

(2) Οποιοσδήποτε οργανισµός, κέντρο ή ινστιτούτο δύναται να

εγκριθεί, ως πληρούν τους υγειονοµικούς όρους διάθεσης και εµπορίας

των ζώων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), εφόσον πληροί

τις διατάξεις του Παραρτήµατος II, εποπτεύεται επί τακτικής βάσης από

εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου  του περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι
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Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

24.3.2005,

Αναστολή και

αφαίρεση

έγκρισης.

που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιατάγµατος του 2005,

κτηνίατρο και κρίνεται ικανό να τηρεί τις λοιπές διατάξεις του παρόντος

∆ιατάγµατος.

(3) Στην αίτηση έγκρισης που απευθύνεται, από τον υπεύθυνο ή

ιδιοκτήτη του οργανισµού, κέντρου ή  ινστιτούτου προς τον

∆ιευθυντή, πρέπει να προσδιορίζονται τα υποστατικά, οι τεχνικές

εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και οι άλλοι χώροι που χρησιµοποιούνται

από τον οργανισµό, το κέντρο ή το ινστιτούτο, τα οποία πρέπει να

πληρούν τις πρόνοιες του παρόντος ∆ιατάγµατος και ειδικά του

Παραρτήµατος II:

Νοείται ότι, ο ∆ιευθυντής δύναται να διατάξει επιθεωρήσεις των εν

λόγω οργανισµών, κέντρων και ινστιτούτων µε σκοπό να επιβεβαιωθεί

ότι πληρούν τους όρους έγκρισης, και ειδικά ότι  τις διατάξεις

του Παραρτήµατος II.

(4) Η έγκριση των οργανισµών, κέντρων και ινστιτούτων γίνεται

εφόσον ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί, µε βάση τα υποβαλλόµενα στοιχεία

και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που

προβλέπονται, στο Νόµο και στο παρόν ∆ιάταγµα:

Νοείται ότι,  έγκριση διατηρείται, εφόσον εξακολουθούν να

πληρούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2).

(5) Σε κάθε εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο και ινστιτούτο χορηγείται

αριθµός έγκρισης.

(6) Η έγκριση ενός οργανισµού, κέντρου ή ινστιτούτου αναστέλλεται

ή αφαιρείται, για τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 5,

από τον ∆ιευθυντή µε σχετική γραπτή ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε

χρόνο.

5. Ο ∆ιευθυντής αναστέλλει ή αφαιρεί την έγκριση από οποιοδήποτε

οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο, για οποιουσδήποτε από τους

ακόλουθους λόγους:

(α) αν η έγκριση έχει εξασφαλισθεί µε δόλο, ψευδή δήλωση ή

απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του
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(β) αν ισχύουν ή πληρούνται  διατάξεις της παραγράφου (6), του

Παράρτηµα II. Παραρτήµατος II·

(γ) αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των

παραγράφων (1) έως (5) του Παραρτήµατος

(δ) αν ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος εγκεκριµένου, σύµφωνα µε την

παράγραφο 4, οργανισµού, κέντρου ή ινστιτούτου, χωρίς εύλογη

αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί ή επιτρέπει ή ανέχεται µε

οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που

επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του Νόµου και του παρόντος

∆ιατάγµατος.

Γενικοί όροι

εµπορίας.

Ειδικοί όροι

εµπορίας.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

19.4.2004.

ΜΕΡΟΣ II: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ

6.  εµπόριο των ζώων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, δεν

υπόκειται σε καµία  ή περιορισµό για λόγους υγειονοµικού

ελέγχου εκτός από αυτούς που προκύπτουν από την εφαρµογή του

παρόντος διατάγµατος ή της κτηνιατρικής κοινοτικής νοµοθεσίας και

ενδεχοµένως µέτρων διασφάλισης που επιβάλλονται δυνάµει αυτής.

7. Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε, για την

εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών

Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (∆ιενέργεια Κτηνιατρικών και

Ζωοτεχνικών  ∆ιατάγµατος του  που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων του άρθρου 4

παράγραφος 1 στοιχείο (α) της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το εµπόριο των

ζώων που αναφέρονται στις παραγράφους 9 έως 17, να επιτρέπεται,

τηρουµένου των παραγράφων 4 και 18 και των ειδικών διατάξεων που

 κατ' εφαρµογή της παραγράφου 23, µόνον εφόσον7

(α) πληρούν τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 9

έως 17, και

(β) προέρχονται από εκµεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις που

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1), (2) και (3) της

παραγράφου 24, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες από την

Αρµόδια Αρχή.
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Υποχρεώσεις

ιδιοκτήτη ή

υπεύθυνου

εκµετάλλευσης.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

19.4.2004.

Παράρτηµα

8. Ο ιδιοκτήτης ή  εκµετάλλευσης ή επιχείρησης που

αναφέρεται στην παράγραφο 7, διασφαλίζει ότι:

(α) εξετάζονται τακτικά τα διατηρούµενα ζώα, ώστε να

διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

(∆ιενέργεια Κτηνιατρικών και Ζωοτεχνικών Ελέγχων)

∆ιατάγµατος του  το οποίο αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων του

άρθρου 3, παράγραφος (3), της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ·

(β) ενηµερώνεται πάραυτα µε δήλωση η Αρµόδια Αρχή, για την

εµφάνιση τόσο των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης όσο

και εκείνων του Παραρτήµατος  για τις οποίες

πρόγραµµα καταπολέµησης, ελέγχου ή παρακολούθησης της

(γ) εφαρµόζουν όσα και όποια µέτρα καταπολέµησης ασθενειών

καθορίζει η Αρµόδια Αρχή για τα οποία εφαρµόζεται

πρόγραµµα ή έχει  είτε άµεσα, είτε µε την

µεσολάβηση των εκτροφέων προαιρετικό ή υποχρεωτικό

πρόγραµµα καταπολέµησης, ελέγχου ή παρακολούθησης µιας

ασθένειας του Παραρτήµατος  σύµφωνα µε τις

παραγράφους 19 και

 (δ) διαθέτουν στην αγορά,  εµπορικούς σκοπούς, µόνο ζώα τα

οποία δεν παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα ασθένειας και

 από εκµεταλλεύσεις ή ζώνες για τις οποίες δεν

ισχύουν απαγορευτικά µέτρα για λόγους υγειονοµικού

ελέγχου, δια δε τα ζώα που δεν συνοδεύονται από

πιστοποιητικό ή εµπορικό έγγραφο ως προνοείται στις

παραγράφους 9 έως  µόνο εκείνα  τα οποία ο ιδιοκτήτης

της επιχείρησης βεβαιώνει γραπτώς προσωπικά ότι δεν

παρουσίαζαν κατά την αποστολή τους κανένα προφανές

σύµπτωµα ασθενείας και πως δεν υπόκειται σε περιοριστικά

µέτρα υγειονοµικού ελέγχου ή
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(ε) τηρούνται οι απαιτήσεις για εξασφάλιση καλών συνθηκών

διαβίωσης των διατηρούµενων ζώων.

Ειδικές διατάξεις 9.7(1) Απαγορεύεται το εµπόριο πιθήκων  &  εκτός

για πίθηκους.  τούτο γίνεται από οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο εγκεκριµένο από

την Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

Παράρτηµα IV.

Ειδικές διατάξεις

για οπληφόρα.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

24.3.2005,

31.5.2002,

4.2.2005

(2) Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό

σύµφωνο µε το Υπόδειγµα Γ, που εµφαίνεται στο Παράρτηµα IV και η

υγειονοµική βεβαίωση του πιστοποιητικού πρέπει να συµπληρώνεται

από τον επίσηµο κτηνίατρο που εποπτεύει τον οργανισµό, το κέντρο ή

ινστιτούτο προέλευσης και να εγγυάται την υγειονοµική κατάσταση των

ζώων.

(3) Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει την απόκτηση από

εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο πιθήκου ή πιθήκων που

ανήκουν σε ιδιώτη µε ειδική έγκριση που χορηγεί, εφόσον αυτό δεν

έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των ζώων ή την δηµόσια υγεία.

10. Άνευ επηρεασµού των παραγράφων  και 20, απαγορεύεται το

εµπόριο των οπληφόρων, που δεν καλύπτονται από το περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι

που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2005, το

οποίο αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, τους περί της Υγείας των Ζώων

(Υγειονοµικός Έλεγχος ∆ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής

Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµούς του 2002, που

αποσκοπούν στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας 90/426/ΕΟΚ και το περί της Υγείας των Ζώων

(Υγειονοµικός Έλεγχος στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο Αιγοπροβάτων)

∆ιάταγµα του 2005, που αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή

έννοµη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας  εκτός εάν

πληρούνται ειδικότερα, τα ακόλουθα:
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Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

19.4.2004

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

31.12.2004,

24.3.2005

(α) αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών

Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (∆ιενέργεια Κτηνιατρικών

και Ζωοτεχνικών Ελέγχων) ∆ιατάγµατος του 2004, το οποίο

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος (1)(γ), της Οδηγίας

(β) δεν προορίζονται για  στο πλαίσιο προγράµµατος

εξάλειψης µολυσµατικής

(γ) δεν έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού και

ικανοποιούν τις δέουσες σχετικές απαιτήσεις που προνοούνται

στους περί Υγείας των Ζώων (Καταπολέµηση του Αφθώδους

Πυρετού) Κανονισµούς του 2004, που αποσκοπούν στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της

Οδηγίας 2003/85/ΕΚ και στο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το

Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2005, που

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ •
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Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

24.3.2005,

12.3.2004

4.2.2005.

(δ) προέρχονται από εκµετάλλευση η περιοχή η οποία δεν

υπόκειται σε απαγορεύσεις ή περιορισµούς για υγειονοµικούς

λόγους ανάλογα µε την ευαισθησία των εν λόγω ζωικών ειδών

σύµφωνα µε το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό

Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών

και Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2005, που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων του

άρθρου 3 (2) (β) και (γ) της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και ιδιαίτερα σε

περιοριστικά και απαγορευτικά µέτρα που έχουν ληφθεί δυνάµει,

των περί Υγείας των Ζώων (Καταπολέµηση του Αφθώδους

Πυρετού) Κανονισµών του 2004, που αποσκοπούν στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της

Οδηγίας 2003/85/ΕΚ, το περί της Καταπολέµησης της Κλασικής

Πανώλης των Χοίρων ∆ιάταγµα του 2004 που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της

Οδηγίας  καθώς και το περί της Υγείας των Ζώων

(Υγειονοµικός Έλεγχος στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

Αιγοπροβάτων) ∆ιάταγµα του 2005, που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων της

Οδηγίας  και στην οποία παραµένουν συνεχώς από

την γέννηση τους ή κατά τις 30 ηµέρες που προηγούνται της

(ε) συνοδεύονται από πιστοποιητικό ως προνοεί το Υπόδειγµα Α,

Παράρτηµα IV.  εµφαίνεται στο Παράρτηµα IV, το οποίο πρέπει να

Παράρτηµα V. συµπληρώνεται από την δήλωση που εµφαίνεται στο

Παράρτηµα V.

Ειδικές διατάξεις  Άνευ επηρεασµού των διατάξεων των παραγράφων  και 20,

για  απαγορεύεται το εµπόριο των µηρυκαστικών, που δεν καλύπτονται

ειδικά στην υπόλοιπη κτηνιατρική νοµοθεσία, εκτός εάν πληρούνται

ειδικότερα, τα ακόλουθα:
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Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

24.3.2005,

4.2.2005.

(α) να προέρχονται από αγέλη επίσηµα απαλλαγµένη από

φυµατίωση και επίσηµα απαλλαγµένη από βρουκέλλωση

σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το

Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιατάγµατος του 2005, που

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη

των διατάξεων της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και του περί της

Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός Έλεγχος στο Ενδοκοινοτικό

Εµπόριο Αιγοπροβάτων) ∆ιατάγµατος του 2005, που

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη

των διατάξεων της Οδηγίας 91/68/ΕΟΚ και να πληρούν τις

σχετικές απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου που προβλέπονται

στο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

(Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και

Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2005, που αποσκοπεί στην

ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων του

άρθρου 3 (2) (γ) (δ) (στ) (ζ) και (η) της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ

και στο περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός Έλεγχος στο

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο Αιγοπροβάτων) ∆ιάταγµα του 2005,

που αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη

τάξη των διατάξεων του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ·

(β) εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α),

να προέρχονται από εκµετάλλευση στην οποία δεν

διαπιστώθηκε κρούσµα βρουκέλλωσης και φυµατίωσης κατά

τις 42 ηµέρες που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων,

αφού τα µηρυκαστικά υποβλήθηκαν κατά την περίοδο των 30

ηµερών πριν από την αποστολή σε δοκιµασίες για τη

διαπίστωση της αντίδρασης κατά της φυµατίωσης και της

απουσίας αντισωµάτων κατά της βρουκέλλωσης µε αρνητικό

αποτέλεσµα:

Νοείται ότι, οι προδιαγραφές των εν λόγω εξετάσεων και

δοκιµών δύνανται να καθορίζονται από την Επιτροπή.
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12. Απαγορεύεται το εµπόριο των  που δεν καλύπτονται

ειδικά στην υπόλοιπη κτηνιατρική νοµοθεσία, εκτός εάν πληρούνται

ειδικότερα, τα ακόλουθα:

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

31.12.2004.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

24.3.2005.

Ειδικές διατάξεις

για πτηνά.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

5.7.2002.

(α)  µην προέρχονται από ζώνη στην οποία ισχύουν

απαγορευτικά µέτρα συνεπεία της ύπαρξης αφρικανικής

πανώλης των χοίρων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα

κτηνιατρική νοµοθεσία και κοινοτική κτηνιατρική

(β) να προέρχονται από εκµετάλλευση που δεν υφίσταται

περιορισµούς λόγω της κλασσικής πανώλης των χοίρων

όπως προβλέπεται στο περί της  της

Κλασικής Πανώλης των Χοίρων ∆ιάταγµα του 2004, που

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη

των διατάξεων του άρθρου 3 της Οδηγίας  •

(γ) να προέρχονται από αγέλη απαλλαγµένη από βρουκέλλωση

και να πληρούν τις απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου που

προβλέπονται για τους χοίρους, όπως καθορίζεται στις

διατάξεις του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό

Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο

Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιατάγµατος του 2005, που αποσκοπεί

στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των διατάξεων

της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·

(δ) να έχουν υποβληθεί, τα ζώα που δεν προέρχονται από

εκµεταλλεύσεις της παραγράφου (γ), σε δοκιµασία µε

αρνητικό αποτέλεσµα που αποδεικνύει την απουσία

αντισωµάτων κατά της βρουκέλλωσης µέσα στις 30 µέρες

που προηγούνται της αποστολής τους.

13. 7(1) Απαγορεύεται το εµπόριο των πτηνών, µε την επιφύλαξη των

πουλερικών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής των περί της

Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο

Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµών του 2002, εκτός εάν

πληρούνται τα ακόλουθα:

Ειδικές διατάξεις

για
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(α) προέρχονται από εκµετάλλευση στην οποία δεν διαγνώσθηκε

γρίπη των ορνίθων κατά την περίοδο των 30 ηµερών που

προηγούνται της αποστολής,

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

30.4.2004.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

Ειδικές διατάξεις

για µέλισσες.

(β) προέρχονται από εκµετάλλευση ή ζώνη στην οποία δεν

ισχύουν περιορισµοί λόγω µέτρων που λαµβάνονται για την

καταπολέµηση της ψευδοπανώλους των πτηνών, και

(γ) να παρέµειναν, εάν εισήχθησαν από τρίτη χώρα, σε

αποµόνωση στην εκµετάλλευση ευθύς µετά την είσοδο τους

στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά τις Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες

Ζώων (Εισαγωγή Ζώων) ∆ιατάγµατος του 2004, που

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή έννοµη τάξη των

διατάξεων της Οδηγίας

(2)  περιπτώσεις των ψιττακοειδών πρέπει:

(α) να µην προέρχονται από εκµετάλλευση ή να µην ήλθαν σε

επαφή µε ζώα εκµετάλλευσης όπου διεγνώσθησαν κρούσµατα

ψιττάκωσης  psittaci). Η απαγόρευση που

υπολογίζεται από το τελευταίο διαπιστωµένο κρούσµα της

ασθένειας και από την  αγωγή υπό κτηνιατρικό

έλεγχο, πρέπει να διαρκεί δύο τουλάχιστον

(β) να φέρουν αναγνωριστικά σήµατα όπως εκάστοτε καθορίζεται

στο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

(∆ιενέργεια Κτηνιατρικών και Ζωοτεχνικών Ελέγχων) ∆ιάταγµα

του 2004, που αποσκοπεί στην ενσωµάτωση στην Κυπριακή

έννοµη τάξη των διατάξεων του άρθρου 3 (1) (γ) της Οδηγίας

90/425/ΕΟΚ·

(γ) να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο υπογεγραµµένο από

επίσηµο κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την

εκµετάλλευση ή την επιχείρηση καταγωγής και που έχει

εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από την Αρµόδια Αρχή.

14. 7(1) Απαγορεύεται το εµπόριο των µελισσών (Apis  εκτός

εάν:
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(α) προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν

απαγορευτικά µέτρα συνεπεία εµφάνισης κρουσµάτων

αµερικανικής σηψιγονίας:

Νοείται ότι, η απαγόρευση εµπορίας µελισσών λόγω

εµφάνισης αµερικανικής σηψιγονίας πρέπει να διαρκεί

τουλάχιστον 30 ηµέρες και να υπολογίζεται από την

ηµεροµηνία του τελευταίου διαπιστωµένου κρούσµατος και από

την ηµεροµηνία κατά την οποία όλες οι κυψέλες που βρίσκονται

σε ακτίνα τριών χιλιοµέτρων, έχουν ελεγχθεί από την Αρµόδια

Αρχή και όλες οι µολυσµένες κυψέλες κάηκαν ή υποβλήθηκαν

σε  αγωγή µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, και

(β) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό υπόδειγµα του

οποίου πρέπει να είναι σύµφωνο προς το Υπόδειγµα Β που

εµφαίνεται στο Παράρτηµα IV και η βεβαίωση του

πιστοποιητικού συµπληρώνεται από επίσηµο κτηνίατρο, ο

οποίος επιβεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων που

προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α).

(2) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να

εφαρµόζονται και για τους βόµβους, µετά από την έκδοση σχετικής

απόφασης από την Επιτροπή.

15. Απαγορεύεται το εµπόριο των λαγόµορφων, εκτός εάν:

(α) αυτά προέρχονται από εκµετάλλευση στην οποία δεν έχει

εµφανιστεί λύσσα ή τεκµαίρεται ότι εµφανίστηκε κατά την

διάρκεια του τελευταίου µήνα, ή δεν είχαν επαφή µε ζώα τέτοιας

επιχείρησης και

 προέρχονται από εκµετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν

παρουσιάζει κλινικά συµπτώµατα

16. Απαγορεύεται το εµπόριο ικτίδων και αλεπούδων, προερχοµένων

από εκµετάλλευση στην οποία εµφανίστηκε λύσσα ή τεκµαίρεται τούτο,

κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων µηνών, ή έχουν έλθει σε επαφή µε

ζώα τέτοιας εκµετάλλευσης, που δεν υπόκειται σε πρόγραµµα

συστηµατικού εµβολιασµού.

Παράρτηµα IV.

Ειδικές διατάξεις

για λαγόµορφα.

Ειδικές διατάξεις

για  και

αλεπούδες.
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Ειδικές διατάξεις
για γάτες και
σκύλους.2

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
ΕΕ,

Υγειονοµικά

πιστοποιητικά.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα

 Απαγορεύεται το εµπόριο γάτων, σκύλων και κουναβιών, εκτός

κι εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 16 του

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου της  Μαΐου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους

που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων

συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του

Συµβουλίου.

(2) Για τις αποστολές γάτων, σκύλων και κουναβιών προς την

Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σουηδία ή τη Μάλτα πρέπει να

πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 16 του

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου της  2003, για τους υγειονοµικούς όρους

που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων

συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του

Συµβουλίου.

(3)  πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επιπλέον, να

πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη µεταφορά έχει πραγµατοποιηθεί

κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτηµένο από την Αρµόδια

Αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και

µπορούν να αντέξουν τη µεταφορά µέχρι το σηµείο προορισµού τους.

(4) Οι δαπάνες εφαρµογής των ορολογικών δοκιµασιών βαρύνουν

τους εισαγωγείς.

 Για τη διακίνηση στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, ζώων από και

προς οργανισµούς, κέντρα ή ινστιτούτα εγκεκριµένα σύµφωνα µε την

παράγραφο 4, που ανήκουν σε είδη ευαίσθητα στις ασθένειες του

Παραρτήµατος Ι ή του Παραρτήµατος  στη περίπτωση που το

κράτος µέλος προορισµού απολαµβάνει εγγυήσεις, σύµφωνα µε

απόφαση της Επιτροπής, απαιτείται πιστοποιητικό µεταφοράς

σύµφωνο µε τα υποδείγµατα που εµφαίνονται στο Παράρτηµα IV.

(2)Στο έγγραφο αυτό που συµπληρώνεται από τον εγκεκριµένο

κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τον οργανισµό, το κέντρο ή

ινστιτούτο καταγωγής βεβαιώνεται ότι τα ζώα προέρχονται από

εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο σύµφωνα µε την
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Εθνικό

πρόγραµµα

ελέγχου των

ασθενειών του

Παραρτήµατος

παράγραφο 4 και το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει τα

ζώα κατά τη µεταφορά τους.

 Όταν η Αρµόδια Αρχή καταρτίζει εθελοντικό ή υποχρεωτικό

πρόγραµµα καταπολέµησης µίας από τις ασθένειες που

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα  το υποβάλλει στην Επιτροπή

αναφέροντας ιδίως 7

(α) την κατάσταση της ασθενείας στο έδαφος της

(β) τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινοποίησης της ασθενείας

(γ) τους λόγους που δικαιολογούν το πρόγραµµα, λαµβανοµένης

υπόψη της σοβαρότητας της ασθένειας και των πλεονεκτηµάτων

του προγράµµατος όσον αφορά τη σχέση κόστους και

(δ) τη γεωγραφική ζώνη στην οποία πρόκειται να εφαρµοστεί το

(ε) τους διάφορους χαρακτηρισµούς των οργανισµών, κέντρων ή

ινστιτούτων και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε είδος

για την εισαγωγή τους στην εκτροφή καθώς και τις µεθόδους

(στ) τις διαδικασίες ελέγχου του προγράµµατος συµπεριλαµβα7

νοµένου του βαθµού συµµετοχής των εκτροφέων στην εφαρµογή

του προγράµµατος καταπολέµησης ή

(ζ) τις συνέπειες της απώλειας του χαρακτηρισµού του κέντρου ή

ινστιτούτου για οποιονδήποτε

(η) τα µέτρα που πρέπει ·να λαµβάνονται αν διαπιστωθούν

αποτελέσµατα, κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα

µε το

(θ) τη χωρίς διακρίσεις διεξαγωγή του εµπορίου στο έδαφος της

∆ηµοκρατίας σε σχέση µε το ενδοκοινοτικό εµπόριο:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να  εγγυήσεις

συµπληρωµατικές εάν κρίνει πως απαιτούνται για το εµπόριο.

(2) Τα προγράµµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1),

εγκρίνονται από την Επιτροπή, όπως και οι συµπληρωµατικές γενικές
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εγγυήσεις.

Παράρτηµα

4183

ή µερικές εγγυήσεις που µπορεί να απαιτούνται για την αποστολή

ζώων στη ∆ηµοκρατία.

20.7 (1) Όταν η Αρµόδια Αρχή  ότι το έδαφος της ∆ηµοκρατίας

είναι ολικά ή µερικά απαλλαγµένο από µία από τις ασθένειες του

Παραρτήµατος  στις οποίες είναι ευαίσθητα τα ζώα που αναφέρονται

στο παρόν ∆ιάταγµα, υποβάλλει στην Επιτροπή τα κατάλληλα

δικαιολογητικά αναφέροντας ιδιαίτερα7

(α) τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της  της στη

(β) τα αποτελέσµατα δοκιµασιών παρακολούθησης τα οποία

βασίζονται σε ορολογική, µικροβιολογική, παθολογική ή

επιδηµιολογική

(γ) από πότε πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η ασθένεια αυτή

στην Αρµόδια Αρχή7

(δ) τη διάρκεια κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η

(ε) ενδεχοµένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο

εµβολιασµός, κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την

οποία αφορά η απαγόρευση

(στ) τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της

ασθένειας.

(2) Οι συµπληρωµατικές γενικές ή ειδικές εγγυήσεις που µπορεί να

απαιτούνται για την αποστολή ζώων στη ∆ηµοκρατία εγκρίνονται µε

απόφαση της Επιτροπής.

(3) Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση

των πληροφοριών σχετικά µε τις ασθένειες που αναφέρονται στην

υποπαράγραφο (1), ιδίως όσον αφορά νέα κρούσµατα και βάσει των

κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεις που ορίζονται σύµφωνα µε την

παράγραφο (2), µπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται από

την Επιτροπή.
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Εισαγωγές από

τρίτες χώρες.

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

ΕΕ,

13.06.2003,

ΜΕΡΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

21. 7(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη ∆ηµοκρατία από τρίτες χώρες,

ζώων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος

∆ιατάγµατος, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις7

(α) οι απαιτήσεις είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε τις διατάξεις του

Μέρους II·

(β) όσον αφορά τους γάτους, σκύλους και κουνάβια, οι όροι

εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµοι µε τους

όρους του Κεφαλαίου  του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Μαΐου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται

στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του

Συµβουλίου·

(γ) προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαµβάνεται σε σχετικό

κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή,  της

υποπαραγράφου (2)·

(δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε

υπόδειγµα που καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή το

οποίον και υπογράφεται από την αρµόδια αρχή της χώρας

εξαγωγής και στο οποίο βεβαιώνεται ότι τα ζώα ανταπο7

κρίνονται στους συµπληρωµατικούς όρους ή προσφέρουν

ισοδύναµες εγγυήσεις µε αυτές που αναφέρονται στο παρόν

διάταγµα και προέρχονται από εγκεκριµένους

κέντρα ή ινστιτούτα που παρέχουν τις εγγυήσεις

(ε) το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επ<πλέον, να

πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη µεταφορά έχει

πραγµατοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο

εξουσιοδοτηµένο από την Αρµόδια Αρχή και ότι από την

εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και µπορούν να

αντέξουν τη µεταφορά µέχρι το σηµείο προορισµού τους.
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Ειδικοί όροι

εισαγωγής από

τρίτες χώρες.

 του 2002.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

25.10.2002.

(2) Μέχρι την κατάρτιση του καταλόγου και τον καθορισµό των

προϋποθέσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) από την

Επιτροπή, ο ∆ιευθυντής καταρτίζει προσωρινά κατάλογο των τρίτων

χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών που είναι σε  να παράσχουν

στην Επιτροπή εγγυήσεις ισοδύναµες προς τις εγγυήσεις που

προβλέπονται στο παρόν ∆ιάταγµα, καθώς και τον κατάλογο των

οργανισµών, κέντρων, ινστιτούτων ή εκµεταλλεύσεων που είναι σε

 να παράσχουν τις σχετικές εγγυήσεις:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου

ισχύουν µέχρι την δηµοσιοποίηση του καταλόγου από την Επιτροπή,

όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1).

22.7 (1) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε τα ζώα, που αναφέρονται στο

παρόν διάταγµα, να εισάγονται από τρίτες χώρες, µόνο εφόσον7

(α)

(β)

(Υ)

τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 21 ·

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στους ελέγχους που

προβλέπονται σύµφωνα µε τον περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες

Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή

Θέµατα Νόµο του

υποβλήθηκαν, πριν από τη φόρτωση τους προς το έδαφος της

∆ηµοκρατίας, σε έλεγχο από επίσηµο κτηνίατρο προκειµένου να

εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι όροι µεταφοράς που

προβλέπονται στις διατάξεις των περί της Προστασίας και

Ευηµερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισµών του

 ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασµό σε νερό και

(δ) όσον αφορά τα ζώα που αναφέρονται στις παραγράφους 9 έως

17, αυτά τίθενται υπό περιορισµό, πριν τη διάθεση τους στην

αγορά, για περίοδο που καθορίζεται από την Αρµόδια Αρχή.

(2) Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τον τύπο του υγειονοµικού

πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα που εισάγονται από

τρίτες χώρες, πέραν αυτών που καλύπτονται ρητά από τις πρόνοιες

των παραγράφων 9 έως 17.
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Ειδικοί όροι και

εγγυήσεις που

καθορίζονται

από την

Επιτροπή.

Οργάνωση και

παρακολούθηση

των ελέγχων.

 του 2002.

23. (1) Εφαρµόζονται, κατά τις εισαγωγές στη ∆ηµοκρατία από τρίτες

χώρες, οι ειδικοί όροι υγειονοµικού ελέγχου που καθορίζονται εκάστοτε

µε σχετική απόφαση της Επιτροπής και αφορούν 7

(α) τη φύση και το περιεχόµενο των συνοδευτικών εγγράφων για

τα ζώα που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους, τσίρκα,

λούνα παρκ ή εργαστήρια πειραµάτων, ανάλογα µε το είδος

του

(β) την προστασία συγκεκριµένων ειδών της Κοινότητας,

εγγυήσεις συµπληρωµατικές εκείνων που προβλέπονται για τα

διάφορα είδη ζώων που καλύπτονται από το παρόν διάταγµα.

(2) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να εξαρτά την εισαγωγή στο έδαφος

της ∆ηµοκρατίας ζώων, συµπεριλαµβανοµένων των ωδικών πτηνών

και διακοσµητικών πτηνών που αναφέρονται στο παρόν διάταγµα και

διήλθαν από το έδαφος τρίτης χώρας, από την προσκόµιση

υγειονοµικού πιστοποιητικού που πιστοποιεί την τήρηση των

απαιτήσεων του παρόντος διατάγµατος και ενηµερώνει ανάλογα την

Επιτροπή.

24.7(1) Εφαρµόζονται οι διατάξεις του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά

το Ενδοκοινοτικό Εµπόριο και τις Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες Ζώων

και Ζωικών Προϊόντων και για άλλα Συναφή Θέµατα Νόµου του 2002,

ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των

ελέγχων που πρέπει να διενεργεί η Αρµόδια Αρχή, καθώς και τα µέτρα

διασφάλισης που πρέπει να λαµβάνονται, στα ζώα τα οποία σύµφωνα

µε το παρόν ∆ιάταγµα, πρέπει να συνοδεύονται από υγειονοµικό

πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, παρεκκλίσεις, για ορισµένα είδη ζώων, επιτρέπονται

µόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις της κτηνιατρικής

νοµοθεσίας.

(2) Όσο αφορά ζώα, για τα οποία δεν προβλέπεται να συνοδεύονται

από υγειονοµικό πιστοποιητικό διενεργούνται όλοι οι ενδεδειγµένοι

έλεγχοι στον τόπο καταγωγής και στον προορισµό µε σκοπό να

διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος ∆ιατάγµατος
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και του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά το Ενδοκοινοτικό Εµπόριο και

τις Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων και για

άλλα Συναφή Θέµατα Νόµου του 2002.

(3) Έµποροι, εκµεταλλεύσεις, οργανισµοί, κέντρα και ινστιτούτα που

διακινούν ζώα, που καλύπτονται από τις πρόνοιες του παρόντος

∆ιατάγµατος, στο ενδοκοινοτικό εµπόριο σε τακτική ή προσωρινή

βάση, οφείλουν να τηρούν τις πρόνοιες του περί Κτηνιατρικών

Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες

Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή

Θέµατα Νόµου του 2002, που αφορούν την εγγραφή εµπόρων και

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, στα

σχετικά µητρώα:

(4) Η Αρµόδια Αρχή γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών στον τόπο προορισµού την αποστολή ζώων, τα οποία

σύµφωνα µε το παρόν ∆ιάταγµα, πρέπει να συνοδεύονται από

υγειονοµικό πιστοποιητικό, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος

TRACES.

(5) Εφαρµόζονται κατά τις εισαγωγές στη ∆ηµοκρατία οπό τρίτες

χώρες οι ειδικοί όροι υγειονοµικού ελέγχου και οι πρόνοιες για τον

τύπο του υγειονοµικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα

ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες, πέραν αυτών που καλύπτονται

ρητά από τις πρόνοιες των παραγράφων 9 έως  που καθορίζονται

εκάστοτε µε σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Μέτρα

διασφάλισης.

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

26.4.2002.

25.7 (1) Η Αρµόδια Αρχή ανακοινώνει στις αρµόδιες αρχές των

κρατών µελών και την Επιτροπή, εκτός από την εµφάνιση στην

επικράτεια της ∆ηµοκρατίας των ασθενειών που προβλέπονται στους

περί της Υγείας των Ζώων (Κοινοποίηση Ορισµένων Ζωικών

Ασθενειών) Κανονισµούς του 2002, την εµφάνιση οποιασδήποτε

ζωονόσου, ασθένειας ή αιτίας που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό

κίνδυνο για τα ζώα ή την υγεία των ανθρώπων και θέτει αµέσως σε

εφαρµογή τα µέτρα καταπολέµησης ή πρόληψης που προβλέπονται

στην κτηνιατρική νοµοθεσία και ιδίως τον καθορισµό των ζωνών

 του 2002.
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προστασίας που προβλέπονται σε αυτήν ή  οποιοδήποτε άλλο

µέτρο κρίνει κατάλληλο.

(2) Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων στον τόπο προορισµού που

προβλέπονται στο παρόν  η Αρµόδια Αρχή διαπιστώνει µία

από τις ασθένειες ή αιτίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1),

λαµβάνει εάν είναι απαραίτητο, προληπτικά µέτρα που προβλέπονται

από την κοινοτική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της αποµόνωσης

των ζώων.

(3) Μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα από την Επιτροπή η

Αρµόδια Αρχή µπορεί για σοβαρούς λόγους προστασίας της δηµόσιας

υγείας ή της υγείας των ζώων να λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται

στο Νόµο, περιλαµβανοµένης της διακοπής των εργασιών των

συγκεκριµένων οργανισµών, κέντρων, ινστιτούτων και εκµεταλλεύσεων

ή, σε περίπτωση επιζωοτίας, έναντι της ζώνης προστασίας που

προβλέπεται από την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία. Τα µέτρα που

λαµβάνονται κοινοποιούνται αµέσως στην Επιτροπή και τις αρµόδιες

αρχές των κρατών µελών.

26.7 (1) Η Αρµόδια Αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία

συνδροµή στους εµπειρογνώµονες κτηνίατρους της Επιτροπής για τη

διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της αποστολής τους

σε σχέση µε την εφαρµογή της κοινοτικής κτηνιατρικής νοµοθεσίας.

Αφού δε, ενηµερωθεί από την Επιτροπή για το αποτέλεσµα των

πραγµατοποιηθέντων ελέγχων, η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει τα µέτρα

που κρίνονται αναγκαία.

(2) Μέχρις ότου διενεργηθούν οι έλεγχοι των εµπειρογνωµόνων της

Επιτροπής, η Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει τις πρόνοιες των παρόντων

Κανονισµών και ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις παραλείψεις

όσον αφορά τις προσφερόµενες εγγυήσεις από την τρίτη χώρα, που

διαπιστώθηκαν κατά τις σχετικές επιθεωρήσεις.

27. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υπολοίπων παραγράφων

του παρόντος ∆ιατάγµατος, ο επίσηµος κτηνίατρος, σε περίπτωση

υποψίας µη τήρησης των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος ή

Εµπειρογνώµονες

της Επιτροπής.

Κυρώσεις.
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αµφιβολιών ως προς την υγεία των ζώων, προβαίνει σε όλους τους

κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει αναγκαίους και σε περίπτωση που

διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος

από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ιδίως, όταν διαπιστώνεται ότι τα

πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβάλλονται, δεν αντιστοιχούν προς

την πραγµατική κατάσταση των ζώων, ότι τα διακριτικά αναγνώρισης

των ζώων δεν συµφωνούν προς τις διατάξεις του παρόντος

∆ιατάγµατος ή ότι τα ζώα δεν έχουν υποβληθεί στους

προβλεπόµενους ελέγχους, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του

Νόµου για επιβολή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων.

28.  παρόν ∆ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία

δηµοσίευσης τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Έναρξη ισχύος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(παράγραφοι 2 και 1 δ)

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Ασθένεια

Ασθένεια του Newcastle

Ψιττάκωση

Αµερικανική σηψιγονία

Βρουκέλωση abortus (Broucellosis abortus)

Βρουκέλωση των αιγοπροβάτων (Broucellosis

Βρουκέλωση των προβάτων (Broucellosis ovis)

Βρουκέλωση των χοίρων (Broucellosis suis)

Μυκοβακτηρίδιο των βοοειδών

Αφθώδης πυρετός

Κλασσική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη
των χοίρων
Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

Πανώλη των βοοειδών

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου

Μεταδοτική πλευροπνευµονία των βοοειδών

Φυσαλιδώδης

Πανώλη µικρών µηρυκαστικών

Λοιµώδης οζώδης δερµατίτιδα

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πανώλη των αλόγων

Πυρετός της κοιλάδας του Rift

Εντεροιογενής εγκεφαλοµυελιτιδα των χοίρων

Μολυσµατική αιµατοποιητική νέκρωση

Άνθρακας

Λύσσα

 που αφορά κυρίως :

Πτηνά

Μέλισσες

Antilocapridae, Bovidae,  Cervidae,

Giraffidae,  και Tragulidae

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae,

Hippotamidae και Tragulidae

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae

και Antilocapridae,

Cervidae, Leporidae, Ovibus  Suidae και

Tayassuidae

Mammalia και ιδίως Antilocapridae, Bovidae,

Camelidae, Cervidae, Giraffidae και Tragulidae

Αρτιοδάκτυλα και ασιατικοί ελέφαντες

Suidae  Tayassuidae

Suidae και Tayassuidae

Αρτιοδάκτυλα

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae,  και

Rhinocerotidae

Βοοειδή (συµπεριλαµβανοµένων των βοδιών Ζεµπού,

των αµερικανικών ή άλλων  και των γιακ)

Αρτιοδάκτυλα και ιπποειδή

Bovidae και Suidae

Bovidae και Giraffidae

Bovidae

Ιπποειδή

Bovidae είδη  και Rhinocerotidae

Suidae

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae

 και Chiroptera
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(παράγραφοι 4 και 5)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ

1. Για να εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή επίσηµα, δυνάµει της παραγράφου 4 ένας

οργανισµός, κέντρο ή ινστιτούτο πρέπει:

(α) να είναι σαφώς οροθετηµένο και διαχωρισµένο από το περιβάλλον του,

ή τα ζώα να είναι σταβλισµένα και να φυλάσσονται κατά τρόπο τέτοιο,

ώστε να µην δηµιουργούν υγειονοµικούς κινδύνους σε γεωργικές

εκµεταλλεύσεις των οποίων το υγειονοµικό καθεστώς  µπορούσε να

(β) να διαθέτει επαρκή µέσα για τη συγκράτηση, το  και την

αποµόνωση των ζώων, καθώς και κατάλληλες εγκαταστάσεις

αποµόνωσης (καραντίνας) και εγκεκριµένες διαδικασίες για ζώα που

προέρχονται από µη εγκεκριµένες

(γ) να είναι απαλλαγµένο από τις ασθένειες που απαριθµούνται στο

Παράρτηµα Ι και, εφόσον η ενδιαφερόµενη χώρα εφαρµόζει ένα

πρόγραµµα σύµφωνα µε την παράγραφο 19, από τις ασθένειες που

αναφέρονται στο Παράρτηµα  Για να δηλωθεί ως απαλλαγµένο από

τις εν λόγω ασθένειες, ένας οργανισµός, κέντρο ή ινστιτούτο

αξιολογούνται τα µητρώα που αφορούν την κατάσταση της υγείας των

ζώων, µητρώα που έχουν διατηρηθεί κατά τη διάρκεια των τριών

τελευταίων ετών τουλάχιστον, καθώς και τα αποτελέσµατα των κλινικών

και εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν υποστεί τα ζώα στον εν λόγω

οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση της εν

λόγω απαίτησης, εγκρίνονται νέοι οργανισµοί, κέντρα και ινστιτούτα,

εφόσον τα φυλασσόµενα σε αυτά ζώα προέρχονται από εγκεκριµένους

οργανισµούς, κέντρα και

(δ) να τηρεί ενηµερωµένα µητρώα µε τα ακόλουθα στοιχεία:
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(ε)

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο(Ι):

24.3.2005.

(ι) τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, είδος και ατοµικά

στοιχεία ταυτοποίησης, εάν είναι εφικτό) των ζώων κάθε είδους

που υπάρχει στον οργανισµό, κέντρο ή

(ϋ) τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, είδος και ατοµικά

στοιχεία ταυτοποίησης, εάν είναι εφικτό) των ζώων που

εισέρχονται ή που εγκαταλείπουν τον οργανισµό, το κέντρο ή

ινστιτούτο, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την προέλευση ή τον

προορισµό τους, σχετικά µε τη µεταφορά από ή προς την

εκµετάλλευση και την κατάσταση της υγείας των ζώων7

(iii) τα αποτελέσµατα των αιµατολογικών εξετάσεων ή κάθε άλλης

διαγνωστικής

 τις περιπτώσεις εκδήλωσης ασθένειας και, ενδεχοµένως, τη

χορηγηθείσα

(ν) τα αποτελέσµατα των µεταθανάτιων εξετάσεων όλων των νεκρών

ζώων στην εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένων των νεκρών

ζώων κατά τη

 τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν καθ' όλη την περίοδο

αποµόνωσης ή

είτε να έχει αναθέσει σε εργαστήριο, εγκεκριµένο από την Αρµόδια Αρχή

για τη διενέργεια µεταθανάτιων εξετάσεων, είτε να διαθέτει έναν ή

περισσότερους χώρους όπου δύνανται να διεξάγονται οι εν λόγω

εξετάσεις από τον εγκεκριµένο κτηνίατρο και υπό την εποπτεία του

επίσηµου

είτε να διαθέτει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ή εγκαταστάσεις επιτόπου για

την ενδεδειγµένη αποµάκρυνση των πτωµάτων των ζώων που πέθαναν

κατόπιν ασθενείας ή µε

να εξασφαλίζει, µέσω σύµβασης ή νοµικού µέσου, την παροχή των

υπηρεσιών ενός εγκεκριµένου κτηνιάτρου, ο οποίος εγκρίνεται για το

σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 18 του περί

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο (Υγειονοµικοί Όροι

που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) ∆ιατάγµατος του

υπόκειται στον  της Αρµόδιας Αρχής και ο οποίος:

(ζ)
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(i) τηρεί, mutatis mutandis, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει στην εναρµόνιση µε το

άρθρο 14 της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου της

Ιουνίου 1964, σχετικά µε τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου

στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 διασφαλίζει ότι τα ενδεδειγµένα µέτρα παρακολούθησης και

ελέγχου της ασθένειας σε συνάρτηση µε την υγειονοµική

κατάσταση στη ∆ηµοκρατία, εγκρίνονται από την Αρµόδια Αρχή και

εφαρµόζονται στον οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο. Τα εν λόγω

µέτρα περιλαµβάνουν:

(αα) ένα ετήσιο πρόγραµµα παρακολούθησης ασθενειών,

συµπεριλαµβανοµένου του κατάλληλου ελέγχου των ζώων

για την ανίχνευση ζωονόσων,

(ββ) κλινικές, εργαστηριακές και µεταθανάτιες δοκιµές στα ζώα

για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν µολυνθεί από

µεταδοτικές ασθένειες,

(γγ) τον εµβολιασµό των ευπρόσβλητων ζώων κατά των

µολυσµατικών ασθενειών, εφόσον απαιτείται, µόνο

σύµφωνα µε την κοινοτική

(iii) φροντίζει ώστε κάθε ύποπτος  ή η εµφάνιση οποιουδήποτε

συµπτώµατος που δηµιουργεί υπόνοιες ότι τα ζώα έχουν

προσβληθεί από µία ή περισσότερες από τις ασθένειες των

Παραρτηµάτων Ι και  να κοινοποιείται αµέσως στην Αρµόδια

Αρχή, εφόσον η συγκεκριµένη αυτή ασθένεια είναι γνωστοποιητέα

στη ∆ηµοκρατία7

 φροντίζει ώστε τα εισερχόµενα ζώα να έχουν αποµονωθεί

δεόντως, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος,

σύµφωνα µε τις τυχόν δοθείσες οδηγίες από την Αρµόδια
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(ν) είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή τήρηση των υγειονοµικών

απαιτήσεων των παρόντων Κανονισµών και την εφαρµογή της

κοινοτικής νοµοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη

µεταφορά και για την αποµάκρυνση των ζωικών απορριµµάτων και

(η) εφόσον διαθέτει ζώα που προορίζονται για εργαστήρια που διεξάγουν

 1995. πειράµατα, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των περί Ζώων

(Επιστηµονικά Πειράµατα) Νόµων του  και

2. Η έγκριση διατηρείται εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Οι οργανισµοί, τα κέντρα ή ινστιτούτα ελέγχονται από επίσηµο κτηνίατρο, ο

οποίος:

 επισκέπτεται τα υποστατικά του οργανισµού, κέντρου ή ινστιτούτου,

τουλάχιστον µία φορά το

(ϋ) ελέγχει τη δραστηριότητα του εγκεκριµένου κτηνιάτρου και την

εφαρµογή του ετήσιου προγράµµατος παρακολούθησης των

 και

(iii) διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος

(β) µόνο τα ζώα που προέρχονται από άλλο εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή

ινστιτούτο εισάγονται στον οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος

(γ) ο επίσηµος κτηνίατρος επαληθεύει ότι:

 πληρούνται οι διατάξεις των παρόντων  και ότι

(ϋ) από τα αποτελέσµατα των κλινικών, µεταθανάτιων και εργαστηριακών

δοκιµών στα ζώα δεν προέκυψαν ενδείξεις σχετικά µε την εµφάνιση των

ασθενειών που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και

(δ) Ο οργανισµός, το κέντρο ή ινστιτούτο διατηρεί τα µητρώα που αναφέρονται στο

σηµείο (δ), της παραγράφου (1), µετά την έγκριση, για διάρκεια περιόδου

τουλάχιστον δέκα ετών.
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3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 και του σηµείου (β), της

παραγράφου 2, του παρόντος Παραρτήµατος, τα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων των

πιθήκων  και  που δεν προέρχονται από ένα εγκεκριµένο

οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο, δύνανται να εισαχθούν σε ένα εγκεκριµένο

οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά  έχουν εκ των

προτέρων υποστεί αποµόνωση (καραντίνα) υπό την εποπτεία της Αρµόδιας Αρχής

και σύµφωνα µε τις δοθείσες από αυτήν οδηγίες.

Όσον αφορά τους πιθήκους (simiae και prosimiae), πρέπει να τηρούνται οι

απαιτήσεις σχετικά µε την αποµόνωση (καραντίνα), οι οποίες καθορίζονται στον

∆ιεθνή Υγειονοµικό Κώδικα του ∆ιεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (Κεφάλαιο  και

Προσάρτηµα 3.5.1).

Για τα λοιπά ζώα που υποβάλλονται σε αποµόνωση (καραντίνα), σύµφωνα µε το

σηµείο (β), της παραγράφου 2, του παρόντος Παραρτήµατος, η διάρκεια της

αποµόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ηµέρες, όσον αφορά τις ασθένειες που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι.

4. Τα ζώα που φυλάσσονται σε ένα εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο

δύνανται να το εγκαταλείψουν µόνο εάν προορίζονται για ένα άλλο οργανισµό,

κέντρο ή ινστιτούτο στη ∆ηµοκρατία ή σε άλλο κράτος  εντούτοις, εάν δεν

προορίζονται για ένα εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο δύνανται να

εγκαταλείψουν τα εν λόγω υποστατικά, µόνον εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις της

Αρµόδιας Αρχής για τη διασφάλιση της αποφυγής πιθανών κινδύνων εξάπλωσης της

ασθένειας.

5. Στη περίπτωση που η ∆ηµοκρατία µε απόφαση της Επιτροπής απολαύει

συµπληρωµατικών εγγυήσεων δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας, δύναται να

ζητήσει από τον εγκεκριµένο οργανισµό, κέντρο ή ινστιτούτο την εφαρµογή

ενδεδειγµένων συµπληρωµατικών απαιτήσεων και πιστοποίηση για τα ευπρόσβλητα

είδη.

6. Η έγκριση αναστέλλεται, εν µέρει ή πλήρως, αφαιρείται ή επαναχορηγείται, στις

ακόλουθες περιπτώσεις:
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(α) εάν η Αρµόδια Αρχή διαπιστώσει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του

σηµείου 2 ή ότι υπήρξε µεταβολή ως προς τη χρησιµοποίηση, η οποία δεν

καλύπτεται πλέον από τον ορισµό του οργανισµού, κέντρου ή ινστιτούτου που

παρατίθεται στον Κανονισµό 2, η έγκριση αναστέλλεται ή

(β) σε περίπτωση κοινοποίησης υποψίας όσον αφορά την εµφάνιση µιας από τις

ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι ή στο Παράρτηµα  ο

∆ιευθυντής αναστέλλει την έγκριση του οργανισµού, κέντρου ή ινστιτούτου,

έως ότου αποκλεισθούν επίσηµα οι εν λόγω υποψίες. Ανάλογα µε τη

συγκεκριµένη ασθένεια και τους κινδύνους µετάδοσης της ασθένειας, η

αναστολή της έγκρισης δύναται να εφαρµοστεί για ολόκληρο τον οργανισµό,

κέντρο ή ινστιτούτο ή αποκλειστικά για ορισµένες κατηγορίες ζώων

ευπρόσβλητων από την εν λόγω ασθένεια. Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε τα

απαραίτητα µέτρα για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισµό της υποψίας και για

την αποφυγή της τυχόν εξάπλωσης της ασθένειας να λαµβάνονται σύµφωνα µε

την κτηνιατρική νοµοθεσία ή την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία που διέπει τα

µέτρα καταπολέµησης της εν λόγω ασθένειας και το εµπόριο ζώων7

(γ) εφόσον επιβεβαιωθεί η εµφάνιση της ασθένειας για την οποία υπήρχαν

υποψίες, η επιχείρηση εγκρίνεται εκ νέου µόνον εάν, µετά την εξάλειψη της

ασθένειας και των εστιών µόλυνσης στα κέντρα ή ινστιτούτα

συµπεριλαµβανοµένου του κατάλληλου καθαρισµού και απολύµανσης,

πληρούνται εκ νέου οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο (1), του

παρόντος Παραρτήµατος, µε εξαίρεση τους όρους που αναφέρονται στο σηµείο

(γ), της παραγράφου

(δ) η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε την αναστολή, την

αφαίρεση ή την επαναχορήγηση της έγκρισης σε ένα οργανισµό, κέντρο ή

ινστιτούτο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(παράγραφοι  και 20)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλισσες

Πίθηκοι και αιλουροειδή

Μηρυκαστικά

 εντερίτις

Ασθένεια των Αλεούτων Νήσων

Ευρωπαϊκή σηψιγονία

 ακαρίαση και ακαρίαση

Φυµατίωση

Φυµατίωση

Μυξωµάτωση

Μολυσµατικές και αιµορραγικές ασθένειες

Σύνδροµο O'Hara
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(παράγραφοι  και

Υπόδειγµα Α:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/65 (1)

 Κράτος µέλος προέλευσης

και αρµόδια αρχή

 πιστοποιητικό

 Πιστοποιητικού στο

πλαίσιο της Σύµβασης CITES

[ενδεχοµένως]

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (2)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (3)

Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

3. Ονοµασία και διεύθυνση της

εκµετάλλευσης

4. Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα

5. Τόπος φόρτωσης 6. Μέσο µεταφοράς

Β. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 µέλος προορισµού 8. Ονοµασία και διεύθυνση της εκµετάλλευσης προορισµού

9. Όνοµα και  του

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

10. Είδη ζώων  (4)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5(5)

∆. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14. Ο υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος (6) / κτηνίατρος υπεύθυνος για την εκµετάλλευση προέλευσης

και εγκεκριµένος από την Αρµόδια Αρχή (7), πιστοποιώ ότι:

14.1. Κατά τη στιγµή της επιθεώρησης, η κατάσταση των αναφεροµένων ανωτέρω ζώων ήταν κατάλληλη για

να µεταφερθούν στον προβλεπόµενο προορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

14.2. πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 της οδηγίας

14.3. (∆ήλωση) (7).,
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 συµπληρωµατικές εγγυήσεις που αφορούν τις ασθένιες που απαρυθµούνται στο παράρτηµα Β (8) της

οδηγίας  είναι οι ακόλουθες (9):

14.5. (συνεχίζεται εφόσον απαιτείται).

(Να συµπληρωθεί µε τα κατάλληλα υγειονοµικά στοιχεία όπως ορίζεται στην οδηγία, όπως εφαρµόζεται στα

κράτη µέλη)

Ε.

 παρόν πιστοποιητικό ισχύει για δέκα µέρες

 Τόπος και ηµεροµηνία 17. Όνοµα και ιδιότητα του

επίσηµου κτηνίατρου

18. Υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου

και σφραγίδα

 Έγγραφα κατά την έννοια των άρθρων 6, 7, 9 και 10, το οποίο πρέπει να εκδίδεται εντός 24 ωρών πριν από την αποστολή του φορτίου

(2)Το  πρέπει να  την αποστολή στον τελικό προορισµό

 ή το αντίγραφο πρέπει να φυλάσσονται από τον παραλήπτη επί τρία τουλάχιστον έτη.2

(4) Τα ατοµικά  πρέπει να παρέχονται εφόσον είναι δυναντόν, στην περύπτωση όµως µικρών ζώων πρέπει να παρέχονται

στοιχεία για την ταυτοποίηση της πατρίδας.

(5) Συνεχίζεται εφόσον απαιτείται.

 η περιττή ένδειξη

(7)Συµπκληρώνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7, 9 ή 10

(8) Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους µέλους που τυγχάνει συµπληρωµατικών εγγυήσεων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.

(9)∆ιαγράφεται εφόσον απαιτείται

 υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης του κειµένου.
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Υπόδειγµα Β:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΜΕΑΙΣΣΩΝ [ΚΥΨΕΛΕΣ Ή

ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ  ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ)] ΣΥΜΦΩΝΑ  ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/65 (1)

 Κράτος µέλος προέλευσης

και Αρµιόδια Αρχή

2.1  πιστοποιητικό

2.2.Αριθµός Πιστοποιητικού στο

πλαίσιο της Σύµβασης CITES

[ενδεχοµένως]

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (2)

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (3)

Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ  ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ)]

3. Ονοµασία και διεύθυνση της

εκµετάλλευσης

5. Τόπος φόρτωσης

4. Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα

6. Μέσο µεταφοράς

Β. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ  ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ)]

 µέλος προορισµού 8. Ονοµασία και διεύθυνση της εκµετάλλευσης προορισµού

9. Όνοµα και  του

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΜΗΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ [ΚΥΨΕΛΕΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ)]

10.2

10.3

10.4

10.5(4)

10. Αριθµός σµηνών µελισσών [κυψέλες

/βασίλισσες (µε συνοδούς)]

 αναγνώρισης της παρτίδας

∆. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Ο υπογεγραµµένος πιστοποιώ ότι:

13.1. Οι µέλισσες προέρχονται από περιοχή η οποία δεν αποτέλεσε το αντικείµενο εντολής απαγόρευσης

σχετικής µε την εµφάνιση της αµερικανικής σηψιγονίας. (Η περίοδος απαγόρευσης έχει συνεχιστεί για 30

τουλάχιστον µέρες µετά το τελευταίο κρούσµα που διαπιστώθηκε και την ηµεροµηνία κατά την οποία

ελέγχθηκαν από την Αρµόδια Αρχή όλες οι κυψέλες σε ακτίνα τριών χιλιοµέτρων και όλες οι µολυσµένες

κυψέλες κάηκαν ή απολυµάνθηκαν και στη συνέχεια επιθεωρήθηκαν µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα

για την εν λόγω Αρµόδια Αρχή) •

 Οι συµπληρωµατικές εγγυήσεις που αφορούν τις ασθένειες που απαριθµούυται στο Παράρτηµα Β (5) της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ είναι οι ακόλουθες(6):
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Ε.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 παρόν πιστοποιητικό ισχύει για δέκα µέρες

 Τόπος και ηµεροµηνία 17. Όνοµα και ιδιότητα του

επίσηµου/εγκεκριµένου κτηνίατρου

18. Υπογραφή του

κτηνίατρου και σφραγίδα (7)

 Έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 8

(2)Το πρωτότυπο πρέπει να  την αποστολή στον τελικό προορισµό.

 πρωτότυπο ή το αντίγραφο πρέπει να φυλάσσονται από τον παραλήπτη επί τρία τουλάχιστον έτη.

(4)  εφόσον απαιτείται.

(5) Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους µέλους που τυγχάνει συµπληρωµατικών εγγυήσεων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.

 εφόσον

(7)Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης του κειµένου.
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Υπόδειγµα Γ:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/65 (1)

 Κράτος µέλος προέλευσης

και Αρµόδια Αρχή

 πιστοποιητικό

2.2.Αριθµός Πιστοποιητικού στο

πλαίσιο της Σύµβασης CITES

[ενδεχοµένως]

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (2)

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (3)

Α. ΠΡΟΕΑΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

3. Ονοµασία και διεύθυνση του κέντρου/

ινστιτούτου:

5. Τόπος φόρτωσης:

4. Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα:

6. Μέσο µεταφοράς:

Β. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 µέλος προορισµού: 8. Ονοµασία και διεύθυνση του κέντρου/ ινστιτούτου

προορισµού:

9. Όνοµα και  του παραλήπτη:

Γ.ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

10.2

10.3

10.4

10.5(6)

10. Είδη ζώων ή

είδος προϊόντος

ζωικής

προέλευσης

 (4)  (4)  της

παρτίδας (5)

∆. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Ο υπογεγραµµένος επίσηµος/εντεταλµένος κτηνίατρος,  για την επιχείρηση προέλευσιις κπιοτοποιώ ότι:
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14.1.  κέντρο/ ινστιτούτο προέλευσης είναι εγκεκριµένο σύµφωνα µε το Παράρτηµα III, της οδηγίας

 για τους σκοπούς του προαναφερθέντος εµπορίου

 τα ζώα που περιγράφονται στο παρόν πιστοποιητικό έχουν εξεταστεί σήµερα και διαπιστώθηκε ότι έιναι

υγιή και χωρίς κλινικά συµπτώµατα µολυσµατικής ασθενείας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που

περιγράφονται στο Παράρτηµα Α, της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και δεν αποτελούν το  τυχόν

 απαγορεύσεων και έχουν παραµείνει στο συγκεκριµένη επιχείρηση είτε από την γέννηση

 για µήνες,  για έτηO

14.3. κατά τη στιγµή της επιθεώρησης, η κατάσταση των προαναφερθέντων ζώων ήταν κατάλληλη για να

µεταφερθούν στον προβλεπόµενο προορισµό, συµφώνα µε τις διατάξεις της οδηγίας  του

 καθώς και τις απαιτήσεις της ΙΑΤΑ ή/ και σχετικές µε τη µεταφορά γενικές κατευθύνσεις

της Σύµβασης CITES, εφόσον παρίσταται ανάγκη

 Οι συµπληρωµατικές εγγυήσεις που  τις  που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β (7), της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, είναι οι ακόλουθες (8):

Ε.

 παρόν πιστοποιητικό ισχύει για δέκα µέρες:

 Τόπος και ηµεροµηνία  Όνοµα και ιδιότητα του

 κτηνίατρου

18. Υπογραφή του επίσηµου/εντεταλµένου

κτηνίατρου και σφραγίδα (9)

 Έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 5 και του άρθρου 13, παράγραφος

(2)Το πρωτόυπο πρέπει να  την αποστολή στον τελικό προορισµό.

(3)  πρωτότυπο ή το αντίγραφο πρέπει να φυλάσσονται από εγκεκριµένη επιχείρηση επί τρία τουλάχιστον έτη.

(4)  µόνο σε περιπτώσεις ζώντων ζώων.

 Τα ατοµικά χαρακτηριστικά πρέπει να παρέχονται εφόσον είναι δυνατόν, στη περίπτωση όµως µικρών ζώων (π.χ. τρωκτικών) πρέπει

 παρέχονται στοιχεία για την ταυτοποίης της παρτίδας.

 εφόσον

(7  υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης του κειµένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(παράγραφος 10)

«∆ήλωση

Ο υπογράφων (επίσηµος κτηνίατρος), βεβαιώνω ότι το / (τα) µηρυκαστικό / (7ά)

(1) / το χοιροειδές / (7ή) (1), που δεν καλύπτεται /  (1) από την Οδηγία

64/432/ΕΟΚ:

 ανήκει /(7ουν) (1)στο είδος ,

 δεν παρουσίασε / (7αν) (1), κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύµπτωµα

ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο / (7α) (1),

(iii) προέρχεται/(7ονται) (1) από αγέλη/εκµετάλλευση (1) επίσηµα

απαλλαγµένη από φυµατίωση (1)/επίσηµα απαλλαγµένη από

βρουκέλλωση (1) ή απαλλαγµένη από βρουκέλλωση (1) που δεν

υπόκειται σε περιορισµούς σχετικά µε την πανώλη των χοίρων ή από

εκµετάλλευση/(7σεις) (1) στην/(7ις) (1) οποία / (7ες) (1) υποβλήθηκε/(7

αν) (1), µε αρνητικό αποτέλεσµα, στην δοκιµασία / στις δοκιµασίες (1)

που προβλέπεται/(7ονται) (1) στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β)

της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

(1) ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(παράγραφοι 2 και 3)

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

24.3.2005

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964 , περί

προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών

συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, που έχει τύχει εναρµόνισης µε

το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

(Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων)

∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π. 160/2005)

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

21.5.2004

Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου  , για τον

καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στις

ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγµένου

σπέρµατος βοοειδών, που έχει τύχει εναρµόνισης µε το περί του

Ελέγχου της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων

(Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Κατοικίδιων

Βοοειδών) ∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π. 566/2004)

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

21.5.2004

Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 1989 ,

για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που διέπουν το

ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικίδιων

βοοειδών, που έχει τύχει εναρµόνισης µε το περί του Ελέγχου της

Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονοµικοί

Όροι που διέπουν το Εµπόριο Εµβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών)

∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π. 664/2004).

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

31.5.2002

Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου  σχετικά

µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των

ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών,

που έχει τύχει εναρµόνισης µε τους περί της Υγείας των Ζώων

(Υγειονοµικός Έλεγχος ∆ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής

Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµούς του 2002

(Κ.∆.Π. 270/2002)..

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 , για τον

καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο

ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων, που

έχει τύχει εναρµόνισης µε το περί του Ελέγχου της Παραγωγής και
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21.5.2004

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

5.7.2002

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

26.7.2002

Επίσηµη

Εφηµερίδα,

Παράρτηµα

Τρίτο (Ι):

4.2.2005

 Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που

∆ιέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Χοίρων) ∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π.

565/2004)

Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990,

σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις

ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών

 επώαση από τρίτες χώρες, που έχει τύχει εναρµόνισης µε τους

περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το

Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµούς του 2002

(Κ.∆.Π. 317/2002).

Οδηγία  του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991,

σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση

στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, που έχει τύχει

εναρµόνισης µε τους περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός

Έλεγχος που ∆ιέπει τη ∆ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων

Υδατοκαλλιέργειας) Κανονισµούς του 2002 (Κ.∆.Π. 361/2002).

Οδηγία  του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991,

σχετικά µε το καθεστώς υγειονοµικού ελέγχου που διέπει το ενδο7

κοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων, που έχει τύχει εναρµόνισης µε το

περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός Έλεγχος στο Ενδοκοινοτικό

Εµπόριο Αιγοπροβάτων) ∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π. 56/2005).

Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004 ,

σχετικά µε τον καθορισµό κανόνων υγειονοµικού ελέγχου για την

εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαµετακόµιση7 µέσω αυτής

ορισµένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των

οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της

οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, που έχει τύχει εναρµόνισης µε το περί των

Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες

(Εισαγωγή και ∆ιαµετακόµιση Ορισµένων Οπληφόρων Ζώων)

∆ιάταγµα του 2005.

Έγινε στις 14 Νοεµβρίου 2005.
ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


