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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου
I.1. Αποστολέας

Όνομα

Διεύθυνση

Χώρα

I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού I.2.α. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς:

I.3.  Κεντρική Αρμόδια Αρχή

I.4. Αρμόδια Τοπική Αρχή

I.5. Παραλήπτης

Όνομα

Διεύθυνση

Χώρα

I.6. Αριθμός (οι) των σχετιζομένων πρωτότυπων πιστοποιητικώνΑριθμός Συνοδευτικών Εγγράφων

I.7.Έμπορος

Όνομα Αριθμός Έγκρισης

I.8. Χώρα Προέλευσης Κωδικός ISO I.9. Περιοχή Καταγωγής Κωδικός I.10. Χώρα Προορισμού Κωδικός ISO I.11. Περιοχή Προορισμού Κωδικός

I.12. Τόπος Προέλευσης/τόπος Συγκομιδής/Αλίευσης

Εκμετάλλευση Κέντρο συγκέντρωσης Τόπος εγκατάστασης του εμπόρου

Εγκεκριμένος φορέας Κέντρο Συλλογής ΣπέρματοςΕγκεκριμένη εκμετάλλευση για Υδατοκαλλιέργεια

Ομάδα συλλογής εμβρύων Εγκατάσταση  Άλλο

Όνομα

Διεύθυνση

Αριθμός Έγκρισης

Ταχυδρομικός κώδικας

I.13. Τόπος Προορισμού

Εκμετάλλευση Κέντρο συγκέντρωσης Τόπος εγκατάστασης του εμπόρου

Εγκεκριμένος φορέαςΚέντρο Συλλογής ΣπέρματοςΕγκεκριμένη εκμετάλλευση για Υδατοκαλλιέργεια

Ομάδα συλλογής εμβρύων Εγκατάσταση  Άλλο

Όνομα

Διεύθυνση

Αριθμός Έγκρισης

Ταχυδρομικός κώδικας

I.14. Τόπος Φόρτωσης

Ταχυδρομικός κώδικας

I.15 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

I.16. Μέσο μεταφοράς

Αεροπλάνο Πλοίο Τρένο

Οδικό όχημα Λοιπά

Στοιχεία αναγνώρισης:

Αριθμός (-οι):

I.17. Μεταφορέας

Όνομα

Διεύθυνση

Ταχυδρομικός κώδικας

Αριθμός Έγκρισης

Κράτος μέλος

I.20. Αριθμός/Ποσότητα I.22. Αριθμός μονάδων συσκευασίας

I.23. Αριθμός Σφραγίδας και Αριθμός φορτίου Αποστολής

I.21 Θερμοκρασία Προϊόντος

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Συντήρηση Υπό Ψύξη Συντήρηση υπό Κατάψυξη

I.25. Ζώα πιστοποιηθέντα ως /Πιστοποιηθέντα προϊόντα για::

I.26. Διαμετακόμιση μέσω τρίτης χώρας

Τρίτη χώρα Κωδικός ISO

Τρίτη χώρα Κωδικός ISO

Τρίτη χώρα Κωδικός ISO

Σημείο εξόδου Κωδικός

Σημείο Εισόδου Αριθμός ΣΣΕ

I.27. Διαμετακόμιση μέσω Κρατών Μελών

Κράτος μέλος Κωδικός ISO

Κράτος μέλος Κωδικός ISO

Κράτος μέλος Κωδικός ISO

I.28  Εξαγωγή

Τρίτη χώρα Κωδικός ISO

Σημείο εξόδου Κωδικός

I.29. Εκτιμώμενη διάρκεια του ταξιδιού 

I.30. Πλάνο δρομολογίου/Διαδρομή

Ναι Όχι

I.31. Ταυτοποίηση των Ζώων
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Είδος Αριθμός ταυτοποίησης

εκτροφή σφαγή Εγγεγραμμένα ιπποειδή Λοιπά
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Πιστοποιείται ότι το ιπποειδές/ιπποειδή που αναφέρεται(-ονται) ανωτέρω πληροί(-ούν) τους ακόλουθους όρους:

Εξετάσθηκε(-αν) σήμερα και δεν παρουσιάζει(-ουν) κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθενείας·II.1

δεν πρόκειται για ζώο(-α) προοριζόμενο(-ο) να θανατωθεί(-ούν) στο πλαίσιο προγράμματος εξάλειψης μεταδοτικής ή μολυσματικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται στο

κράτος μέλος·

II.2

δεν προέρχεται(-ονται) από κράτος μέλος ή από περιοχή όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της αφρικανικής πανώλης των ίππων·] [II.3είτε(2)

προέρχεται(-ονται) από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους το οποίο αποτελεί αντικείμενο περιοριστικών μέτρων λόγω της πανώλης των ίππων, έχει(-

ουν) παραμείνει στον προστατευμένο από φορείς της νόσου σταθμό σαρανταήμερης απομόνωσης    και έχει(-ουν) υποβληθεί, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV της

οδηγίας 2009/156/EΚ, σε εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της αφρικανικής πανώλης των ιπποειδών η οποία πραγματοποιήθηκε συγχρόνως σε δύο

διαφορετικά δείγματα αίματος που λήφθηκαν με παρεμβαλλόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ τους από 21 έως 30 ημέρες στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία) και κατά

τις 10 ημέρες πριν από την αποστολή τους στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία)·

 [II.3είτε(2)

 [με αρνητικό αποτέλεσμα κάθε φορά εάν δεν έχει(-ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων·]είτε(3)

 [χωρίς αύξηση των αντισωμάτων, εάν δεν έχει(-ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων·] ]είτε(2)

δεν έχει(-ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων·] [II.4είτε(3)

έχει(-ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία), [II.4είτε(2)

 [τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πιστοποίηση·]είτε(3)

 [τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την είσοδο στον σταθμό σαρανταήμερης απομόνωσης·] ]είτε(2)

δεν προέρχεται (-νται) από εκμετάλλευση/εκμεταλλεύσεις που αποτέλεσε (-αν) αντικείμενο απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους και που έθεσε έναν τουλάχιστον από

τους ακόλουθους όρους:

II.5

 [στην εκμετάλλευση δεν εσφάγησαν όλα τα ζώα των ειδών που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες οι οποίες αναφέρονται στα σημεία α) έως ζ) κατωτέρω, η δε απαγόρευση

ίσχυσε τουλάχιστον:

είτε(3)

στην περίπτωση ιπποειδών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από δουρίνη,α)

 [επί έξι μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας διαπιστωμένης ή ενδεχόμενης επαφής με ζώο άρρωστο ή προσβεβλημένο με Trypanosoma

equiperdum·]

είτε(2)

 [εάν πρόκειται για επιβήτορα ίππο, έως τον ευνουχισμό του·]είτε(2)

στην περίπτωση μάλεως, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν και καταστράφηκαν τα ιπποειδή που προσβλήθηκαν από την ασθένεια ή

υποβλήθηκαν με θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση για την ανίχνευση των παθογόνων που προκαλούν Burkholderia mallei ή των αντισωμάτων αυτών των παθογόνων·

β)

στην περίπτωση οιουδήποτε τύπου εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ιπποειδή που προσβλήθηκαν

από την ασθένεια, εκτός από την περίπτωση μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, οπότε η περίοδος των έξι μηνών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία

κατά την οποία το προσβληθέν ιπποειδές κατέληξε, απομακρύνθηκε από την εκμετάλλευση ή ανέρρωσε πλήρως·

γ)

στην περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από

την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins οι οποίες γίνονται σε διάστημα τριών μηνών, η μία από την άλλη·

δ)

στην περίπτωση αφθώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,ε)

στην περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα,στ)

στην περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα·]ζ)

 [εφόσον εντοπισθούν κρούσματα δουρίνης, μάλεως, οιουδήποτε τύπου εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, λοιμώδους αναιμίας των ιπποειδών, αφθώδους στοματίτιδας,

βακτηριακού άνθρακα ή λύσσας, όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην εν λόγω ασθένεια ειδών έχουν σφαγεί ή θανατωθεί και η διάρκεια

της απαγόρευσης είναι 30 ημέρες (ή 15 ημέρες στην περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα) από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και ολοκληρώθηκε

ικανοποιητικά η απολύμανση των εγκαταστάσεων·]

είτε(2)

δεν έχει(-ουν) έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσληφθεί από μεταδοτική ασθένεια ή μόλυνση στη διάρκεια των τελευταίων 15 ημερών·II.6

κατά τον χρόνο της επιθεώρησης, ήταν σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

1/2005(3).

II.7

 Ιπποειδή που αποστέλλονται σύμφωνα με την απόφαση 2010/346/ΕΕ της ΕπιτροπήςII.8

Σημειώσεις

Μέρος Ι

Τετραγωνίδιο I.6: αντιστοιχεί στον αριθμό άδειας CITES όσον αφορά τα ιπποειδή που απαριθμούνται στη σύμβαση της Ουάσινγκτον για τα προστατευόμενα είδη και τα προϊόντα τους.

Τετραγωνίδιο I.16: Αριθμός κυκλοφορίας (σιδηροδρομικά βαγόνια ή εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά), αριθμός πτήσης (αεροσκάφος) ή όνομα (πλοίο).

Τετραγωνίδιο I.19: Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός (ΕΣ) του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων: 01.01.01 ή 01.01.06.19

Τετραγωνίδιο I.31: Είδος: ίππος, όνος, ημίονος, γίννος, ζέβρα (συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεών τους).

Σύστημα αναγνώρισης: έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, αντιστοιχεί σε αριθμό αναγνώρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 2000/68/EΚ της Επιτροπής, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2010, αντιστοιχεί

στον μοναδικό ισόβιο αριθμό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο τμήμα Ι μέρος Α παράγραφος 4 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 504/2008 της Επιτροπής.

Μέρος ΙΙ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία II.1. έως II.6. δεν απαιτούνται σε περίπτωση διμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2009/156/ΕΚ.(1)

Διαγράφεται η περιττή μνεία.(2)

Η παρούσα δήλωση δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη φυσική κατάσταση ζώων προς

μεταφορά.

(3)

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει επί δέκα ημέρες.·

·              Το χρώμα της μελάνης της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των υπολοίπων τυπογραφικών στοιχείων του πιστοποιητικού.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2009/156 Εγγεγραμμένα ιπποειδή, ιπποειδή για αναπαραγωγή και

κρεατοπαραγωγή ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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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
2009/156 Εγγεγραμμένα ιπποειδή, ιπποειδή για αναπαραγωγή και

κρεατοπαραγωγή ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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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


