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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 Κατηγορία Στοιχεία δότη Ημερομηνία (ες) συλλογής Ποσότητα Είδος συσκευασίας

Τεχνητή γονιμοποίηση
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Ο/Η υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος πιστοποιώ ότι:

τα έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση (in vivo) / τα ωάρια που έχουν ληφθεί in vivo(1) που περιγράφονται ανωτέρω έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και

αποθηκευτεί από ομάδα συλλογής εμβρύων(2) η οποία έχει εγκριθεί και εποπτεύεται σύμφωνα με το παράρτημα Δ κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙΙ παράγραφος 1 της οδηγίας

92/65/ΕΟΚ(3)·]

 [II.1.(1)είτε

τα έμβρυα που έχουν παραχθεί με τεχνητή γονιμοποίηση (in vitro) / τα έμβρυα που έχουν υποστεί μικροχειρισμούς(1) που περιγράφονται ανωτέρω έχουν παραχθεί, υποστεί

επεξεργασία και αποθηκευτεί από ομάδα παραγωγής εμβρύων(2) η οποία έχει εγκριθεί και εποπτεύεται σύμφωνα με το παράρτημα Δ κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙΙ παράγραφος 1 και

παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.1.(1)είτε

τα έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙΙ παράγραφος 1 της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.2.(1)είτε

τα ωάρια που έχουν ληφθεί in vivo που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο III τμήμα II παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/EΟΚ·] [II.2.(1)είτε

τα έμβρυα που παράγονται με τεχνητή γονιμοποίηση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙΙ παράγραφος 3 της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.2.(1)είτε

τα έμβρυα που έχουν υποβληθεί σε μικροχειρισμούς που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙΙ παράγραφος 4 της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.2.(1)είτε

τα ωάρια ή τα έμβρυα που περιγράφονται ανωτέρω προέρχονται από φοράδες-δότριες οι οποίες:II.3.

προέρχονται από εκμεταλλεύσεις οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/156/ΕΚ(4) και στις οποίες έχουν εισαχθεί μόνον ιπποειδή που πληρούν τους

όρους των άρθρων 4 και 5 ή των άρθρων 12 έως 16 της οδηγίας 2009/156/ΕΚ·

II.3.1.

πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο IV παράγραφος 4 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·II.3.2.

δεν χρησιμοποιήθηκαν για φυσική αναπαραγωγή τουλάχιστον επί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συλλογής ωαρίων ή εμβρύων και μεταξύ της ημερομηνίας του πρώτου δείγματος που

αναφέρεται στα σημεία II.3.4.1 και II.3.4.2 και της ημερομηνίας συλλογής των ωαρίων ή των εμβρύων·

II.3.3.

έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμές, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του αντίστοιχου κεφαλαίου του Εγχειριδίου για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων

ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) και διεξήχθησαν σε εργαστήριο το οποίο αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή και έχει συμπεριλάβει στη διαπίστευσή του

τις δοκιμές που αναφέρονται στο εξής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004(5), ως εξής:

II.3.4.

για τη λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών (EIA), δοκιμή ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ (AGID ή δοκιμή Coggins) ή ενζυμική δοκιμή ανοσοπροσρόφησης (ELISA) με αρνητικό αποτέλεσμα σε

δείγματα αίματος που ελήφθησαν στις   (6), δηλαδή τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο II.3.3, και η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για

τελευταία φορά σε δείγμα αίματος που ελήφθη στις    (6)· το πολύ 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συλλογής των ωαρίων ή των εμβρύων που προορίζονται για εμπόριο·

II.3.4.1.

για τη λοιμώδη μητρίτιδα των ιπποειδών (CEM), διενεργήθηκε δοκιμή ταυτοποίησης παράγοντα με αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο τουλάχιστον δείγματα (εκκρίματα) που λαμβάνονται κατά τη

διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ.3.3 τουλάχιστον από τις βλεννογόνους επιφάνειες του βοθρίου και των κόλπων της κλειτορίδας της φοράδας-δότριας·

II.3.4.2.

δύο φορές με διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών στις    (6) και στις   (6), στην περίπτωση της απομόνωσης του ιού Taylorella equigenitalis έπειτα από καλλιέργεια υπό

μικροαερόφιλες συνθήκες επί 7 τουλάχιστον ημέρες, εντός 24 ωρών από τη λήψη των δειγμάτων από το ζώο-δότη ή 48 ωρών αν τα δείγματα διατηρούνται δροσερά κατά τη

διάρκεια της μεταφοράς·]

 [II.3.4.2.1.(1)είτε

μία φορά στις   (6), στην περίπτωση της ανίχνευσης του γονιδιώματος Taylorella equigenitalis μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) ή PCR πραγματικού χρόνου,

που εκτελείται εντός 48 ωρών μετά τη λήψη των δειγμάτων από το ζώο-δότη·]

 [II.3.4.2.2.(1)και/ή

Σε καμία περίπτωση, δεν ελήφθησαν τα δείγματα που αναφέρονται στα σημεία II.3.4.2.1. και II.3.4.2.2. νωρίτερα από 7 ημέρες (συστηματική αγωγή) ή 21 ημέρες (τοπική αγωγή) έπειτα από

αντιμικροβιακή αγωγή του επιβήτορα-δότη και τοποθετήθηκαν σε μέσο μεταφοράς με ενεργό άνθρακα, όπως Amies medium, πριν από την αποστολή στο εργαστήριο·

η σύλληψη των εμβρύων που περιγράφονται ανωτέρω πραγματοποιήθηκε κατόπιν τεχνητής σπερματέγχυσης στις φοράδες-δότριες με σπέρμα το οποίο είχε συλλεγεί, υποστεί

επεξεργασία, αποθηκευτεί και μεταφερθεί υπό συνθήκες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο Ι τμήμα Ι, κεφάλαιο ΙΙ τμήμα Ι και κεφάλαιο ΙΙΙ

τμήμα Ι της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.4.(1)είτε

η σύλληψη των εμβρύων που περιγράφονται ανωτέρω πραγματοποιήθηκε κατόπιν τεχνητής γονιμοποίησης των ωαρίων, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος Δ

κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙΙ σημείο 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, με σπέρμα το οποίο είχε συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία, αποθηκευτεί και μεταφερθεί υπό συνθήκες οι οποίες

πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο Ι τμήμα Ι, κεφάλαιο ΙΙ τμήμα Ι και κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα Ι της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·]

 [II.4.(1)είτε

τα ωάρια δεν έχουν έρθει σε επαφή με σπέρμα ιπποειδών·] [II.4.(1)είτε

τα ωάρια ή τα έμβρυα που περιγράφονται ανωτέρω απεστάλησαν στον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο εμπορευματοκιβώτιο σύμφωνα με το παράρτημα Δ κεφάλαιο III τμήμα II σημείο 6 της

οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και το οποίο φέρει τον αριθμό που αναφέρεται στο πλαίσιο I.23.

II.5.

Σημειώσεις

Μέρος I:

Ο τόπος καταγωγής αντιστοιχεί στην ομάδα συλλογής εμβρύων ή στην ομάδα παραγωγής εμβρύων που πραγματοποίησε τη συλλογή/παραγωγή των ωαρίων/εμβρύων.Πλαίσιο I.12.:

Ο τόπος προορισμού αντιστοιχεί στην ομάδα συλλογής εμβρύων, στην ομάδα παραγωγής εμβρύων ή στην εκμετάλλευση προορισμού των ωαρίων/εμβρύων.Πλαίσιο I.13.:

Αναφέρεται ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίου και ο αριθμός σφραγίδας.Πλαίσιο I.23.:

κατηγορία: διευκρινίστε αν: πρόκειται για έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση, ωάρια που έχουν ληφθεί με φυσική γονιμοποίηση, έμβρυα που παράγονται με τεχνητή

γονιμοποίηση ή έμβρυα που έχουν υποβληθεί σε μικροχειρισμούς.

Πλαίσιο I.31.:

Η ταυτότητα του δότη αντιστοιχεί στην επίσημη ταυτοποίηση του ζώου.

Η ημερομηνία συλλογής αναφέρεται με την ακόλουθη μορφή: ηη/μμ/εεεε.

Μέρος ΙΙ:

Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.(1)

Μόνον εγκεκριμένα κέντρα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.(3)

ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1.(4)

ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.(5)

Συμπληρώστε την ημερομηνία.(6)

Το χρώμα της μελάνης της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των υπόλοιπων τυπογραφικών στοιχείων του πιστοποιητικού.·
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2010/470 (2015/261) Ωάρια και έμβρυα ιπποειδών – Μέρος Α

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
2010/470 (2015/261) Ωάρια και έμβρυα ιπποειδών – Μέρος Α

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


