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Γενικές απαιτήσειςII.1

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο μέρος I του παρόντος πιστοποιητικού:

(1) [επιθεωρήθηκαν εντός (1)(2) [72]  (1) [24]  ωρών από τη φόρτωσή τους και δεν εμφάνισαν κανένα κλινικό σημείο ασθένειας]είτεII.1.1

(1) [στην περίπτωση αυγών και μαλακίων, προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου, σύμφωνα με τα αρχεία της εκμετάλλευσης ή της περιοχής

καλλιέργειας μαλακίων, δεν υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων σχετικών με ασθένειες]

ή

(1)(3) [στην περίπτωση άγριων υδρόβιων ζώων, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, είναι κλινικά υγιή] ;ή

δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση λόγω αυξημένων κρουσμάτων θνησιμότητας άγνωστης αιτιολογίας·II.1.2

δεν προορίζονται για καταστροφή ή θανάτωση με σκοπό την εξάλειψη ασθενειών·II.1.3

πληρούν τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2006/88/ΕΚ·II.1.4

(1) [στην περίπτωση μαλακίων, υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο οπτικό έλεγχο κάθε τμήματος της αποστολής και δεν ανιχνεύθηκαν άλλα είδη μαλακίων εκτός από αυτά που καθορίζονται στο μέρος I

του πιστοποιητικού.]

II.1.5

(1)(4)(5) [Απαιτήσεις για είδη ευπαθή σε λοιμώδη αιμορραγική σηψαιμία (VHS), μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN), λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA), ιό του έρπητα του ψαριού

σαζάνι (νόσο KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, και/ή σύνδρομο των λευκών κηλίδων

II.2

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται ανωτέρω:

(1)(6) [κατάγονται από κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia

ostreae]  (1) [σύνδρομο των λευκών κηλίδων] σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.]

είτε

(1)(5)(6) [στην περίπτωση άγριων υδρόβιων ζώων, υποβλήθηκαν σε καραντίνα σύμφωνα με την απόφαση 2008/946/ΕΚ.] ]ή

(1)(7) [Απαιτήσεις για είδη-φορείς για λοιμώδη αιμορραγική σηψαιμία (VHS), μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN), λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA), ιό του έρπητα του ψαριού

σαζάνι (νόσο KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, και/ή σύνδρομο των λευκών κηλίδων

II.3

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα προαναφερόμενα ζώα υδατοκαλλιέργειας τα οποία πρέπει να θεωρούνται πιθανοί φορείς για(1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia

refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [σύνδρομο των λευκών κηλίδων]  καθώς ανήκουν στα είδη που παρατίθενται στη στήλη 2 και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη στήλη 3 του πίνακα του

παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008:

(1)(6) [κατάγονται από κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από  (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia

ostreae]  (1) [σύνδρομο των λευκών κηλίδων]  σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.]

είτε

(1)(6)(7) [υποβλήθηκαν σε καραντίνα σύμφωνα με την απόφαση 2008/946/ΕΚ.] ]ή

Απαιτήσεις μεταφοράς και επισήμανσηςII.4

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι:

τα προαναφερόμενα ζώα υδατοκαλλιέργειας,II.4.1

διατίθενται υπό συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του νερού, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το υγειονομικό καθεστώς τους, (i)

κατά περίπτωση, συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους για τη μεταφορά ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· (ii)

ο περιέκτης μεταφοράς ή το δεξαμενόπλοιο έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από τη φόρτωση ή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά· καιII.4.2

η αποστολή αναγνωρίζεται μέσω ευανάγνωστης ετικέτας στο εξωτερικό του περιέκτη ή, όταν η μεταφορά γίνεται με δεξαμενόπλοιο, στο δηλωτικό του σκάφους, όπου αναγράφονται οι σχετικές

πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Ι πλαίσια I.8 έως I.13 του παρόντος πιστοποιητικού, καθώς και η ακόλουθη δήλωση:

II.4.3

(1) ["(1) [Άγρια]  (1) [Ψάρια]  (1) [Μαλάκια]  (1) [Καρκινοειδή]  που προορίζονται για καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,είτε

(1) ["(1) [Άγρια]  (1) [Μαλάκια]  που προορίζονται για περιοχές μετεγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,ή

(1) ["(1) [Άγρια]  (1) [Ψάρια]  (1) [Μαλάκια]  (1) [Καρκινοειδή]  που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,ή

(1) ["(1) [Άγρια]  (1) [Διακοσμητικά ψάρια]  (1) [Διακοσμητικά μαλάκια]  (1) [Διακοσμητικά καρκινοειδή]  που προορίζονται για ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις στην

Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,

ή

(1) ["(1) [Ψάρια]  (1) [Μαλάκια]  (1) [Καρκινοειδή]  που προορίζονται για εμπλουτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,ή

(1) ["(1) [Άγρια]  (1) [Ψάρια]  (1) [Μαλάκια]  (1) [Καρκινοειδή]  που προορίζονται για καραντίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση”] ,ή

(1)(8) [Βεβαίωση αποστολών που κατάγονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε μέτρα ελέγχου των ασθενειών, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο V τμήματα 3 έως 6 της οδηγίας 2006/88/ΕΚII.5

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι:

τα προαναφερόμενα ζώα κατάγονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε μέτρα ελέγχου των ασθενειών σχετικά με (1) [επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού  (EHN)]  (1) [λοιμώδη αιμορραγική

σηψαιμία (VHS)]  (1) [μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN)]  (1) [λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA)]  (1) [ερπητοϊό του κυπρίνου Koi  (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1)

[Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [σύνδρομο Taura]  (1) [σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής]  (1) [σύνδρομο των λευκών κηλίδων]

(1)(9) [την ακόλουθη νεοεμφανιζόμενη ασθένεια:   ] ;

II.5.1

επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά των προαναφερόμενων ζώων σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου που έχουν θεσπιστεί· καιII.5.2

η αποστολή επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα στο εξωτερικό του περιέκτη ή, όταν η μεταφορά γίνεται με δεξαμενόπλοιο, στο δηλωτικό του σκάφους, όπου αναγράφονται οι σχετικές

πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Ι πλαίσια I.8 έως I.13 του παρόντος πιστοποιητικού, καθώς και η ακόλουθη δήλωση:

II.5.3

"(1) [Άγρια]  (1) [Ψάρια]  (1) [Μαλάκια]  (1) [Καρκινοειδή]  που κατάγονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε μέτρα ελέγχου των ασθενειών”.]

(1)(10) [Απαιτήσεις για είδη ευπαθή σε εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (SVC), βακτηριδιακή νεφρίτιδα (BKD), λοιμώδη παγκρεατική νέκρωση (IPN), μόλυνση από γυροδακτύλωση (GS) και λοίμωξη

από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV)

II.6

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται ανωτέρω,

(1) [κατάγονται από κράτος μέλος ή μέρος αυτού:είτε

στο οποίο οι  (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να διερευνά αμέσως κοινοποιήσεις για υπόνοιες μόλυνσης από τη

σχετική ασθένεια,

(a)

στο οποίο όλα τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή στις σχετικές ασθένειες τα οποία εισάγονται στο εν λόγω κράτος μέλος ή τμήμα αυτού πληρούν τις απαιτήσεις οι

οποίες ορίζονται στο σημείο ΙΙ.6 του παρόντος πιστοποιητικού,

(b)

όταν τα είδη που είναι ευπαθή στις σχετικές ασθένειες δεν έχουν εμβολιαστεί για τις σχετικές ασθένειες, και(c)

(1) [το οποίο, όσον αφορά τις (1) [IPN] (1) [BKD] , πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις για την απαλλαγή από ασθένειες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII της

οδηγίας 2006/88/ΕΚ.]

είτε(d)

(1) [το οποίο, όσον αφορά τις (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , πληροί σχετικές με την απαλλαγή από ασθένειες απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στο σχετικό πρότυπο του

OIE.]

και/ή

(1) [το οποίο, όσον αφορά τις (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , αποτελεί μία μεμονωμένη εκμετάλλευση που υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής:και/ή

κενώθηκε, καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε, και τέθηκε σε ανάπαυση σε τουλάχιστον 6 εβδομάδες,(i)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1251/2008 (2016/1096) Διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας

για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις
ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις και

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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εισήχθησαν νέα ζώα από περιοχές οι οποίες χαρακτηρίστηκαν απαλλαγμένες από τη σχετική ασθένεια από την αρμόδια αρχή.] ](ii)

(1) [στην περίπτωση άγριων υδρόβιων ζώων ευπαθών σε (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , υποβλήθηκαν σε καραντίνα σε συνθήκες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες οι οποίες

προβλέπονται στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.]

και/ή

(1) [στην περίπτωση αποστολών για τις οποίες εφαρμόζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τη γυροδακτύλωση (GS), παρέμειναν, αμέσως πριν από τη διάθεση στην αγορά, σε νερό με αλατότητα

τουλάχιστον 25 τοις χιλίοις για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 14 ημερών και, κατά την περίοδο αυτή, δεν είχαν εισαχθεί στην εκμετάλλευση ζώντα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα ευπαθή στη

γυροδακτύλωση είδη.]

και/ή

(1) [στην περίπτωση εξόφθαλμων αυγών ψαριών, για τα οποία ισχύουν απαιτήσεις σχετικά με τη γυροδακτύλωση (GS), έχουν απολυμανθεί με μέθοδο η οποία αποδεικνύεται αποτελεσματική κατά

της γυροδακτύλωσης.] ]

και/ή

(1)(11) [Απαιτήσεις για είδη ευπαθή στον OsHV-1 μvarII.7

Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται ανωτέρω,

(1) [κατάγονται από κράτος μέλος ή διαμέρισμα:είτε

όπου ο OsHV-1 μvar κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να διερευνά αμέσως κοινοποιήσεις για υπόνοιες μόλυνσης από τη σχετική ασθένεια,(a)

στο οποίο όλα τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή στον OsHV-1 μvar τα οποία εισέρχονται στο εν λόγω κράτος μέλος ή διαμέρισμα πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες

ορίζονται στο σημείο ΙΙ.7 του παρόντος πιστοποιητικού,

(b)

(1) [το οποίο πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις για την απαλλαγή από ασθένειες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII της οδηγίας 2006/88/ΕΚ,]είτε(c)

(1) [στην περίπτωση αποστολών που προορίζονται για κράτος μέλος ή διαμέρισμα που καλύπτεται από πρόγραμμα εγκεκριμένο δυνάμει της απόφασης 2010/221/ΕΕ, και το οποίο καλύπτεται επίσης

από πρόγραμμα επιτήρησης εγκεκριμένο δυνάμει της απόφασης 2010/221/ΕΕ, ] ]

και/ή

(1) [υποβλήθηκαν σε καραντίνα σε συνθήκες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.] ]και/ή

Σημειώσεις

Μέρος I:

– Πλαίσιο I.12: Αν κρίνεται σκόπιμο, να χρησιμοποιείται ο αριθμός άδειας της αντίστοιχης εκμετάλλευσης ή περιοχής καλλιέργειας μαλακίων. Να επιλέγεται «Άλλος», αν πρόκειται για άγρια υδρόβια ζώα.

– Πλαίσιο I.13: Αν κρίνεται σκόπιμο, να χρησιμοποιείται ο αριθμός άδειας της αντίστοιχης εκμετάλλευσης ή περιοχής καλλιέργειας μαλακίων. Να επιλέγεται «Άλλος», αν πρόκειται για εμπλουτισμό.

– Πλαίσιο I.19: Να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι κωδικοί ΕΣ: 0301, 0306, 0307, 030110 ή 030270.

– Πλαίσια I.20 και I.31: Όσον αφορά την ποσότητα, να σημειώνεται ο συνολικός αριθμός.

– Πλαίσιο I.25: Να επιλέγεται «Εκτροφή», αν προορίζονται για καλλιέργεια· «Μετεγκατάσταση», αν προορίζονται για μετεγκατάσταση· «Ζώα συντροφιάς», αν προορίζονται για ανοικτές διακοσμητικές

εγκαταστάσεις· «Εμπλουτισμός θηραμάτων», αν προορίζονται για εμπλουτισμό· «Καραντίνα», αν τα ζώα υδατοκαλλιέργειας προορίζονται για εγκατάσταση καραντίνας· και «Άλλο», αν προορίζονται για

εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας.

Μέρος II:

Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.(1)

Η επιλογή 24 ωρών ισχύει μόνο για τις αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό και οι

οποίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή να εγκαταλείπουν περιοχή που υπόκειται στις διατάξεις ελέγχου οι οποίες

προβλέπονται στο κεφάλαιο V τμήματα 3 έως 6 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ ή κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που διαθέτει εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος

2 της εν λόγω οδηγίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ισχύει η επιλογή 72 ωρών.

(2)

Εφαρμόζεται μόνο για τις αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που αλιεύτηκαν στο φυσικό περιβάλλον και μεταφέρθηκαν αμέσως σε εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων χωρίς

προσωρινή αποθήκευση.

(3)

Το μέρος II.2 του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζεται για τα είδη τα οποία είναι ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στην επικεφαλίδα. Τα ευπαθή είδη

παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος II της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

(4)

Οι αποστολές άγριων υδρόβιων ζώων μπορούν να διατίθενται στην αγορά ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του μέρους II.2 του παρόντος πιστοποιητικού, αν προορίζονται για εγκατάσταση

καραντίνας η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.

(5)

Για να επιτρέπεται η είσοδος σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο(-η) από VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ή σύνδρομο των

λευκών κηλίδων, ή που υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, πρέπει να διατηρείται μία από

αυτές τις βεβαιώσεις, αν η αποστολή περιέχει ευπαθή είδη ή είδη-φορείς για την(τις) ασθένεια(-ες) για την(τις) οποία(-ες) ισχύει(-ουν) η απαλλαγή από τις ασθένειες ή σχετικό(-ά) πρόγραμμα(-τα).

Τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τις ασθένειες σε κάθε εκμετάλλευση και περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στην Ένωση είναι διαθέσιμα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Το μέρος II.3 του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζεται για είδη-φορείς για μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στην επικεφαλίδα. Τα πιθανά είδη-φορείς και οι προϋποθέσεις

υπό τις οποίες οι αποστολές των εν λόγω ειδών πρέπει να θεωρούνται είδη-φορείς παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008. Οι αποστολές πιθανών ειδών-φορέων

μπορούν να διατίθενται στην αγορά ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του μέρους II.3, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στη στήλη 4 του πίνακα του παραρτήματος I του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 ή αν προορίζονται για εγκατάσταση καραντίνας η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.

(7)

Το μέρος II.5 του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζεται για τις αποστολές των ζώων υδατοκαλλιέργειας που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, πρέπει να

συνοδεύονται από πιστοποιητικό και οι οποίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή να εγκαταλείπουν περιοχή που

υπόκειται στις διατάξεις ελέγχου που προβλέπονται στο κεφάλαιο V τμήματα 3 έως 6 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ ή κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα με εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα

με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

(8)

Εφαρμόζεται κατά τη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.(9)

Το μέρος II.6 του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζεται μόνο για τις αποστολές που προορίζονται για κράτος μέλος ή τμήμα αυτού, το οποίο θεωρείται απαλλαγμένο από ασθένειες, ή για το οποίο

έχει εγκριθεί πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση 2010/221/ΕΕ σχετικά με τις ασθένειες SVC, BKD, IPN, GS ή SAV, και η αποστολή περιλαμβάνει τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ

μέρος Γ ως ευπαθή στην(στις) ασθένεια(-ες) για την(τις) οποία(-ες) εφαρμόζεται(-ονται) το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες ή σχετικό(-ά) πρόγραμμα(-τα).

(10)
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Το μέρος II.6 εφαρμόζεται επίσης για τις αποστολές ψαριών οποιουδήποτε είδους που κατάγονται από ύδατα στα οποία υπάρχουν τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ ως είδη

ευπαθή στη μόλυνση από γυροδακτύλωση (GS), όταν οι εν λόγω αποστολές προορίζονται για κράτος μέλος ή τμήμα αυτού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2010/221/ΕΕ ως

απαλλαγμένο από GS.

Οι αποστολές άγριων υδρόβιων ζώων για τις οποίες εφαρμόζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις ασθένειες SVC, SAV, IPN και/ή BKD μπορούν να διατίθενται στην αγορά ανεξάρτητα από τις

απαιτήσεις του μέρους II.6 του παρόντος πιστοποιητικού, αν προορίζονται για εγκατάσταση καραντίνας η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.

Το μέρος II.7 του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζεται μόνο για τις αποστολές που προορίζονται για κράτος μέλος ή τμήμα αυτού, το οποίο θεωρείται απαλλαγμένο από ασθένειες, ή για το οποίο

έχει εγκριθεί πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση 2010/221/ΕΕ σχετικά με τον OsHV-1 μvar, και η αποστολή περιλαμβάνει είδη που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1251/2008 ως ευπαθή στον OsHV-1 μvar.

(11)

 Οι απαιτήσεις του μέρους II.7 δεν εφαρμόζονται σε αποστολές που προορίζονται για εγκατάσταση καραντίνας η οποία πληροί απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται

στην απόφαση 2008/946/ΕΚ.

Επίσημος Κτηνίατρος ή Επίσημος Επιθεωρητής

Ιδιότητα και τίτλος:Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία):

Αριθμός Τοπικής Κτηνιατρικής Μονάδας:Τοπική Κτηνιατρική Μονάδα:

Υπογραφή:Ημερομηνία:

Σφραγίδα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου
III.1. Ημερομηνία ελέγχου III.2. Αριθμός Αναφοράς του πιστοποιητικού::

III.3 Έλεγχος Εγγράφων: Όχι Ναι

Προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπρόσθετες εγγυήσεις

Εθνικές απαιτήσεις

Ικανοποιητικό

Ικανοποιητικό

Ικανοποιητικό

Μη Ικανοποιητικό

Μη Ικανοποιητικό

Μη Ικανοποιητικό

III.4. Έλεγχος Ταυτότητας: Όχι Ναι

Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό

III.5. Φυσικός έλεγχος: Όχι Συνολικός αριθμός Ελεγχθέντων Ζώων

Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό

III.6. Εργαστηριακές Δοκιμές: Όχι Ναι

Ημερομηνία:

Δοκιμή ανίχνευσης για::

Τυχαία Βάσει Υποψιών

Αποτελέσματα:: Εν αναμονή Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό

III.7. Έλεγχος Ευημερίας και ορθής μεταχείρισης Όχι Ναι

Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό

III.8. Παραβίαση της νομοθεσίας για την ορθή μεταχείριση και Ευημερία των Ζώων:

III.8.1. Μη έγκυρη άδεια μεταφοράς

III.8.2.Όχι συμβατά μέσα μεταφοράς

III.8.3. Υπερβολική πυκνότητα φορτίου μέσος όρος χώρου

III.8.4. Μη τήρηση του χρόνου μεταφοράς

III.8.5. Ελλιπές πότισμα και σίτιση

III.8.6. Κακή μεταχείριση ή παραμέληση των ζώων

III.8.7 συμπληρωματικά μέτρα για τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας

III.8.8. πιστοποιητκό επαγγελματικής ικανότητας

III.8.9. Στοιχεία καταχωρημένα στο ημερολόγιο ταξιδιού

III.8.7. Λοιπά

III.9. Παραβίαση της Υγειονομικής νομοθεσίας

III.9.1. Απουσία πιστοποιητικού/μη έγκυρο πιστοποιητικό

III.9.2. Ελλιπή έγγραφα

III.9.3. Μη εγκεκριμένη χώρα

III.9.4. Μη εγκεκριμένη περιοχή/ζώνη

III.9.5. Απαγορευμένο είδος

III.9.6. Απουσία συμπλήρωματικών εγγυήσεων

III.9.7. Μη εγκεκριμένη εκμετάλλευση

III.9.8. Ασθενή ή ύποπτα ζώα

III.9.9.Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα

III.9.10. Απουσία στοιχείων εξακρίβωσης της ταυτότητας ή μη νόμιμη στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας

III.9.11. Ελλειπείς εθνικές απαιτήσεις

III.9.12. Λανθασμένη διεύθυνση του τόπου προορισμού

III.9.14. Λοιπά

III.10. Επίδραση της μεταφοράς επάνω στα ζώα

Αριθμός Νεκρών Ζώων:: Εκτίμηση:

Αριθμός ακατάλληλων ζώων:: Εκτίμηση:

Αριθμός γέννησης ή αποβολής::

III.11.Διορθωτικές Ενέργειες

III.11.1. Αναβολή αναχώρησης

III.11.2. Διαδικασία μεταφοράς

III.11.3. Τοποθέτηση σε καραντίνα

III.11.4. Σφαγή/ευθανασία

III.11.5. Καταστροφή των σφαγίων/προϊόντων

III.11.6. Επαναποστολή

III.11.7. Επεξεργασία των προϊόντων

III.11.8. Χρήση των προϊόντων για άλλους σκοπούς

Ταυτοποίηση:

III.12. Συνεχής παρακολούθηση της καραντίνας

III.12.1. Σφαγή/ευθανασία

III.12.2.Απελευθέρωση

III.13.. Επίσημος Κτηνίατρος ή Επίσημος Επιθεωρητής

Τοπική Κτηνιατρική Μονάδα Αριθμός Τοπικής Κτηνιατρικής Μονάδας

Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία):

Ιδιότητα και τίτλος

Ημερομηνία: Υπογραφή:

III.14. Τόπος Επιθεώρησης

 Εγκατάσταση Εκμετάλλευση Κέντρο συγκέντρωσης

Τόπος εγκατάστασης του εμπόρου Εγκεκριμένος φορέας Κέντρο σπέρματος

Λιμάνι Aεροδρόμιο Σημείο εξόδου

Κατά τη διαδρομή Λοιπά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1.1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επώνυμο και διεύθυνση (α) (β) 1.2. Ονοματεπώνυμο του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το ταξίδι

1.3. Τηλέφωνο / Φαξ

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες / ημέρες)

3.1 Τόπος και χώρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

3.2 Ημερομηνία 3.3 Ώρα

4.1 Τόπος και χώρα ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

4.2 Ημερομηνία 4.3 Ώρα

5.1 Είδος 5.2 Αριθμός ζώων 5.3 Αριθμός(-οί) κτηνιατρικού (-ών) πιστοποιητικού (-ών)

5.4 Εκτιμώμενο συνολικό βάρος της αποστολής (σε kg) 5.5 Συνολικός χώρος που προβλέπεται για την αποστολή (σε m2)

8. Υπογραφή του διοργανωτή

6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 'Η ΕΞΟΔΟΥ

7. Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι είμαι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του ανωτέρω ταξιδίου και ότι έχω λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της

καλής διαβίωσης των ζώων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005

(a) Διοργανωτής: βλέπε ορισμό στο άρθρο 2 σημείο (ιζ) του κανονισμού (EK) αριθ. 1/2005  του Συμβουλίου

(b) Εάν ο διοργανωτής είναι το ίδιο πρόσωπο με το μεταφορέα, διευκρινίζεται ο αριθμός αδείας

6.1. Ονομασία τόπων όπου τα ζώα θα αναπαυθούν ή θα

μεταφορτωθούν

6.2 Άφιξη 6.3 Διάρκεια

(σε ώρες)

6.4 Ονοματεπώνυμο και αριθμός αδείας του

μεταφορέα (εφόσον είναι άλλος από το διοργανωτή)

[el] 6.5 identification

Ημερομηνία Ώρα


