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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαΐου 2005
που αφορά μέτρα υγειονομικού ελέγχου κατά της αφρικανικής
πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία (Ιταλία)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1321]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/363/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989,
σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1),
και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,
σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και
προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και
ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της
για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που
μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3),
παράγραφος 3,

16ης Δεκεμβρίου 2002,
διέπουν την παραγωγή,
ζωικής προέλευσης που
και ιδίως το άρθρο 4

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2003/514/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2003,
που αφορά μέτρα προστασίας της υγείας κατά της αφρικανικής
πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία της Ιταλίας (4), εκδόθηκε
λόγω της εμφάνισης αφρικανικής πανώλους των χοίρων στην
επαρχία Nuoro στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

(2)

Το 2004 επανεμφανίστηκαν σοβαρά κρούσματα αφρικανικής
πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία. Η αφρικανική πανώλη των
χοίρων πρέπει να θεωρηθεί ενδημική νόσος στους οικόσιτους
χοίρους και στους αγριόχοιρους της επαρχίας Nuoro. Ορισμένα
κρούσματα της νόσου αυτής στους οικόσιτους χοίρους έχουν
ωστόσο επισημανθεί και σε άλλες επαρχίες της Σαρδηνίας.

(3)

Η κατάσταση της νόσου ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο στις
αγέλες χοίρων άλλων περιφερειών της Ιταλίας και άλλων κρατών
μελών, λόγω του εμπορίου ζώντων χοίρων, σπέρματος, ωαρίων
και εμβρύων χοίρων, νωπού χοιρινού κρέατος, προϊόντων
χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό
κρέας.

(4)

Η Ιταλία έχει λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της
αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία στο πλαίσιο
της οδηγίας 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση
της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33).
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).
(3) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
(4) ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 28.
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οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του
χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (1).
(5)

Η Ιταλία έχει αναθεωρήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα
για την καταπολέμηση της νόσου λόγω της επανεμφάνισής της
το 2004.

(6)

Η απόφαση 2005/362/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2005,
για την έγκριση του σχεδίου σχετικά με την εκρίζωση της
αφρικανικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους στη
Σαρδηνία (Ιταλία) (2), εκδόθηκε με σκοπό να εγκριθεί το σχέδιο
που υπέβαλε η Ιταλία για την εξάλειψη της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους.

(7)

Με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, είναι σκόπιμο
να εφαρμοστούν περαιτέρω κοινοτικά μέτρα σε όλη την
περιφέρεια της Σαρδηνίας όσον αφορά τη μεταφορά ζώντων
χοίρων και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων και την
αποστολή χοιρινού κρέατος, προϊόντων χοιρινού κρέατος και
προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας.

(8)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τα
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για το χοιρινό
κρέας που προέρχεται από χοίρους που εισήλθαν στη Σαρδηνία
ως χοίροι προς σφαγή σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
βοοειδών και χοιροειδών (3), ή σύμφωνα με την οδηγία 72/462/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των
υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά
τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών
κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (4), ή σύμφωνα με την
οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004,
σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για
την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω
αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την
τροποποίηση των οδηγιών 90/426/EOK και 92/65/EOK και για
την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (5), ή που ικανοποιεί
ορισμένες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

(9)

Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις
για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος και άλλα προϊόντα που
περιέχουν χοιρινό κρέας τα οποία προέρχονται από κρέας που
εισήλθε στη Σαρδηνία ως νωπό χοιρινό κρέας σύμφωνα με την
οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964,
περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών νωπών κρεάτων (6), ή σύμφωνα με την οδηγία 2002/
99/ΕΚ ή τα οποία συμμορφώνονται με την οδηγία 77/99/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί υγειονομικών
προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
προϊόντων με βάση το κρέας (7), ή τα οποία ικανοποιούν
ορισμένες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

(10)

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν αποστέλλονται από τη Σαρδηνία
χοιρινό κρέας, προϊόντα χοιρινού κρέατος και άλλα προϊόντα
που περιέχουν χοιρινό κρέας εφόσον δεν πληρούν ορισμένους
όρους υγειονομικού ελέγχου και για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα αυτού του χοιρινού κρέατος και των προϊόντων του, το
χοιρινό κρέας πρέπει να φέρει ειδική επισήμανση. Η ειδική αυτή

(1) ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη
προσχώρησης του 2003.
(2) Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) EE 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).
(4) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(5) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 322.
(6) EE 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(7) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης του 2003.
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επισήμανση πρέπει να έχει τέτοια μορφή ώστε να μην συγχέεται
με την ωοειδή σφραγίδα για το χοιρινό κρέας που προβλέπεται
στο στοιχείο 50 του κεφαλαίου ΧΙ του παραρτήματος Ι της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, ή με το σήμα καταλληλότητας, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), μετά την ημερομηνία
εφαρμογής του, και με την ωοειδή σφραγίδα για τα προϊόντα
χοιρινού κρέατος και τα άλλα προϊόντα που περιέχουν χοιρινό
κρέας που προβλέπεται στο στοιχείο 4 του κεφαλαίου VI του
παραρτήματος Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, ή με το σήμα
αναγνώρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), μετά την ημερομηνία
εφαρμογής του.
(11)

Συνεπώς, η απόφαση 2003/514/ΕΚ καταργείται.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει υγειονομικούς κανόνες σχετικά με:
α) τη μετακίνηση ζώντων χοίρων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
χοίρων και την αποστολή χοιρινού κρέατος, προϊόντων χοιρινού
κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας από τη
Σαρδηνία· και
β) την επισήμανση του χοιρινού κρέατος, των προϊόντων χοιρινού
κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας στη
Σαρδηνία.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «χοίρος»: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/
60/ΕΚ·
β) «χοιρινό κρέας»: όλα τα μέρη του χοίρου που είναι κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο·
γ) «προϊόντα χοιρινού κρέατος»: μεταποιημένα προϊόντα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση χοιρινού κρέατος ή την περαιτέρω
μεταποίηση των μεταποιημένων αυτών προϊόντων, όταν από την
επιφάνεια της τομής φαίνεται ότι το προϊόν δεν έχει πλέον τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος·
δ) «άλλα προϊόντα που περιέχουν χοιρινό κρέας»: τα προϊόντα που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και περιέχουν
χοιρινό κρέας ή προϊόντα χοιρινού κρέατος.
(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
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Άρθρο 3
Απαγόρευση της μετακίνησης ζώντων χοίρων, σπέρματος, ωαρίων
και εμβρύων χοίρων και της αποστολής χοιρινού κρέατος,
προϊόντων χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν
χοιρινό κρέας από τη Σαρδηνία
Η Ιταλία απαγορεύει τα ακόλουθα:
α) τη μετακίνηση ζώντων χοίρων από τη Σαρδηνία·
β) τη μετακίνηση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τη
Σαρδηνία· και
γ) την αποστολή χοιρινού κρέατος, προϊόντων χοιρινού κρέατος και
άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας από τη Σαρδηνία.
Άρθρο 4
Ειδική επισήμανση του χοιρινού κρέατος, των προϊόντων χοιρινού
κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας στη
Σαρδηνία
Η Ιταλία εξασφαλίζει την επισήμανση του χοιρινού κρέατος, των
προϊόντων χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν
χοιρινό κρέας και προέρχονται από χοίρους που σφάγησαν στη
Σαρδηνία με ειδικό σήμα καταλληλότητας ή σήμα αναγνώρισης που
δεν συγχέεται με την κοινοτική σφραγίδα και κυρίως δεν έχει ωοειδές
σχήμα.
Άρθρο 5
Παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 4 όσον αφορά το χοιρινό κρέας
1.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ) του άρθρου 3, η Ιταλία
μπορεί να εγκρίνει την αποστολή χοιρινού κρέατος από τη Σαρδηνία
σε περιοχές εκτός της Σαρδηνίας εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.
2.

Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται:

α) είτε από χοίρους:
i) οι οποίοι εισήλθαν στη Σαρδηνία ως χοίροι προς σφαγή σύμφωνα
με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή την οδηγία 72/462/ΕΟΚ ή την
οδηγία 2004/68/ΕΚ και
ii) οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα
ΙΙ μέρος Α·
β) είτε από χοίρους:
i) οι οποίοι έχουν παραμείνει επί τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν
από την ημερομηνία μεταφοράς στο σφαγείο της εκμετάλλευσης
καταγωγής στη Σαρδηνία το οποίο πρέπει να βρίσκεται εκτός των
περιοχών που αριθμούνται στο παράρτημα Ι και
ii) οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα
ΙΙ.
3.
Το χοιρινό κρέας παράγεται, αποθηκεύεται και μεταποιείται σε
εγκαταστάσεις:
α) οι οποίες είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από την αρμόδια
αρχή· και
β) στις οποίες το χοιρινό κρέας παράγεται, αποθηκεύεται ή μεταποιείται
χωριστά από οποιοδήποτε άλλο κρέας δεν πληροί τους όρους της
παραγράφους 2.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, το
χοιρινό κρέας πρέπει να επισημαίνεται με την ωοειδή σφραγίδα που
προβλέπεται στο σημείο 50 του κεφαλαίου ΧΙ του παραρτήματος Ι της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή με το σήμα καταλληλότητας, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004, μετά την ημερομηνία εφαρμογής του.
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5.

Το χοιρινό κρέας:

α) υποβάλλεται σε κτηνιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5
της οδηγίας 2002/99/ΕΚ· και
β) συνοδεύεται, όταν φεύγει από τη Σαρδηνία, από το πιστοποιητικό
ενδοκοινοτικού εμπορίου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
599/2004 της Επιτροπής (1), το οποίο έχει συμπληρωθεί με τις
συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 4 όσον αφορά τα προϊόντα
χοιρινού κρέατος και άλλα προϊόντα που περιέχουν χοιρινό κρέας
1.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ) του άρθρου 3, η Ιταλία
μπορεί να εγκρίνει την αποστολή προϊόντων χοιρινού κρέατος και
άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας από τη Σαρδηνία σε
περιοχές εκτός της Σαρδηνίας εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.
2.

Τα προϊόντα αυτά πρέπει είτε:

α) να προέρχονται από κρέας που έχει εισέλθει στη Σαρδηνία ως νωπό
χοιρινό κρέας σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ ή σύμφωνα με
την οδηγία 2002/99/ΕΚ· είτε
β) να προέρχονται από χοιρινό κρέας που πληροί τους όρους του
άρθρου 5 της παρούσας απόφασης· είτε
γ) να πληρούν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας
2002/99/ΕΚ και να έχουν υποστεί επεξεργασία με αναγνωρισμένη
αποτελεσματικότητα για την εξάλειψη του ιού της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας
αυτής.
3.
Τα προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και μεταποιούνται σε
εγκαταστάσεις:
α) οι οποίες είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από την αρμόδια
αρχή· και
β) στις οποίες παράγονται, αποθηκεύονται ή μεταποιούνται μόνο
προϊόντα που πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 τα προϊόντα πρέπει να επισημαίνονται με την ωοειδή σφραγίδα που προβλέπεται στο στοιχείο 4
του κεφαλαίου VI του παραρτήματος Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ ή με
το σήμα αναγνώρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/
2004, μετά την ημερομηνία εφαρμογής του.
5.

Τα προϊόντα:

α) υποβάλλονται σε κτηνιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5
της οδηγίας 2002/99/ΕΚ και
β) συνοδεύονται, όταν φεύγουν από τη Σαρδηνία, από το πιστοποιητικό
ενδοκοινοτικού εμπορίου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
599/2004 της Επιτροπής, το οποίο έχει συμπληρωθεί με τις συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα
ΙV της παρούσας απόφασης.
(1) ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 44.
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Άρθρο 7
Κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη
Η Ιταλία κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, κάθε έξι
μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τα ακόλουθα:
α) τον επικαιροποιημένο κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 6
παράγραφος 3· και
β) τον κατάλογο όλων των αποστολών χοιρινού κρέατος, προϊόντων
χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό
κρέας οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 4· και
γ) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 8
Κατάργηση
Η απόφαση 2003/514/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 9
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιοχές της Σαρδηνίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο β) σημείο i):
α) Στην επαρχία Nuoro: όλο το έδαφος της επαρχίας.
β) Στην επαρχία Sassari: τα εδάφη των δήμων Alà dei Sardi, Anela, Banari,
Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò,
Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu,
Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi, Torralba,
Calangianus, Sant'Antonio di Gallura, Telti.
γ) Στην επαρχία Oristano: όλο το έδαφος της επαρχίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Όροι όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
Τμήμα Α.
Γενικές διατάξεις για τους χοίρους που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του
άρθρου 5 παράγραφος 2
Κατά την άφιξή τους στο σφαγείο οι χοίροι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και
β) του άρθρου 5 παράγραφος 2 κρατούνται και σφαγιάζονται χωριστά από
άλλους χοίρους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 2, έτσι ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή.
Τμήμα Β.
Ειδικές διατάξεις για τους χοίρους που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 5
παράγραφος 2
1) Η εκμετάλλευση καταγωγής των χοίρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) του
άρθρου 5 παράγραφος 2 συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:
α) βρίσκεται σε απόσταση 10 τουλάχιστον χιλιομέτρων από οποιαδήποτε
εστία αφρικανικής πανώλους των χοίρων εμφανίστηκε κατά τους τρεις
προηγούμενους μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς στο σφαγείο των
χοίρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 5 παράγραφος 2·
β) βρίσκεται σε επαρχία στην οποία έχει εφαρμοστεί σχέδιο επιτήρησης και
πρόληψης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων από την αρμόδια αρχή
και στην οποία εφαρμόζονται τακτικά ανάλογα μέτρα παρακολούθησης
και πρόληψης·
γ) στην εκμετάλλευση δεν εισήλθαν χοίροι κατά τις 30 ημέρες που
προηγούνται της ημερομηνίας μεταφοράς στο σφαγείο των χοίρων που
αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 5 παράγραφος 2·
δ) έχει εγκριθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για το σκοπό αυτό.
2) Οι χοίροι που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 5 παράγραφος 2 μεταφέρονται από την εκμετάλλευση καταγωγής που αναφέρεται στο στοιχείο 1
του παρόντος τμήματος σε σφαγείο το οποίο πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) επίσημος κτηνίατρος πραγματοποίησε τις ακόλουθες εργασίες:
i) τις διαδικασίες ελέγχου και δειγματοληψίας όπως ορίζονται στο
κεφάλαιο IV, στοιχείο Δ του παραρτήματος της απόφασης 2003/422/
ΕΚ της Επιτροπής (1)· η παρέκκλιση όσον αφορά τη δειγματοληψία
των χοίρων που αναφέρεται στο σημείο 6 του ίδιου κεφαλαίου IV
στοιχείο Δ εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών· και
ii) τον έλεγχο του μητρώου και των σημάτων αναγνώρισης των χοίρων
που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ
του Συμβουλίου (2)·
β) από τις διαδικασίες ελέγχου και δειγματοληψίας που αναφέρονται στο
στοιχείο α) δεν προέκυψαν ενδείξεις παρουσίας της αφρικανικής
πανώλους των χοίρων και ο έλεγχος που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό
απέδειξε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/
102/ΕΟΚ·
γ) τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων που
αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 5 παράγραφος 2 καθαρίστηκαν
και απολυμάνθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ
και σφραγίστηκαν από την αρμόδια αρχή πριν από τη μεταφορά·
δ) η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο έχει ενημερωθεί για
την πρόθεση αποστολής των χοίρων που αναφέρονται στο στοιχείο β)
του άρθρου 5 παράγραφος 2 και η αρχή αυτή ενημερώνει την αρμόδια
αρχή που είναι υπεύθυνη για την εκμετάλλευση καταγωγής σχετικά με
την άφιξή τους.
3) Κατά τις επιθεωρήσεις πριν και μετά τη σφαγή, οι οποίες διενεργούνται στο
σφαγείο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδείξεις πιθανής
παρουσίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

(1) ΕΕ L 143 της 11.6.2003, σ. 35.
(2) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
της απόφασης 2005/363/ΕΚ της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
της απόφασης 2005/363/ΕΚ της Επιτροπής

