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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 ή τύπος του προϊόντος Κατηγορία Ταυτοποίηση Ηλικία Αριθμός μονάδων συσκευασίας Ποσότητα

εκτροφή σφαγή Εγκεκριμένοι φορείς Ανασύσταση θηραμάτων Ζώα συντροφιάς

Λοιπά
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Υγειονομική βεβαίωσηII.1

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιώ ότι:

 [τα πουλερικά, οι νεοσσοί μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2009/158/EΚ του

Συμβουλίου.]

είτεα)(1)

 [οι νεοσσοί μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1, του άρθρου 14 παράγραφος 2

στοιχεία α) έως δ) και του άρθρου 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου.]

ή(1)(2)

τα πουλερικά, οι νεοσσοί μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/158/ΕΚ του

Συμβουλίου.

β)(3)

τα πουλερικά, οι νεοσσοί μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση που περιγράφονται ανωτέρω πληρούν τις διατάξεις της(των) απόφασης(-εων)   /  /ΕΕ της Επιτροπής για τις πρόσθετες

εγγυήσεις σχετικά με    [να αναφέρετε τη(τις) νόσο(-ους)] και σύμφωνα με το άρθρο 16 ή το άρθρο 17 της οδηγίας 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου.

γ)(4)

τα πουλερικά:δ)

 [δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών·]είτε(1)

 [έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών με τη χρήση:ή(1)

  [όνομα και τύπος (ζωντανός ή αδρανοποιημένος) του στελέχους του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών που χρησιμοποιήθηκε στο(στα) εμβόλιο(-α)]

στις    (ημερομηνία) σε ηλικία   εβδομάδων] .

οι νεοσσοί μίας ημέρας:ε)

 [δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών·]είτε(1)

 [έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών με τη χρήση:ή(1)

  [όνομα και τύπος (ζωντανός ή αδρανοποιημένος) του στελέχους του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών που χρησιμοποιήθηκε στο(στα) εμβόλιο(-α)]

στις    (ημερομηνία)] .

τα πουλερικά από τα οποία προέρχονται οι νεοσσοί μίας ημέρας:στ)

 [δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών·]είτε(1)

 [έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών με τη χρήση:ή(1)

  [όνομα και τύπος (ζωντανός ή αδρανοποιημένος) του στελέχους του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών που χρησιμοποιήθηκε στο(στα) εμβόλιο(-α)]

στις    (ημερομηνία) σε ηλικία   εβδομάδων] .

τα πουλερικά από τα οποία προέρχονται τα αυγά για επώαση:ζ)

 [δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών·]είτε(1)

 [έχουν εμβολιαστεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών με τη χρήση:ή(1)

  [όνομα και τύπος (ζωντανός ή αδρανοποιημένος) του στελέχους του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών που χρησιμοποιήθηκε στο(στα) εμβόλιο(-α)]

στις    (ημερομηνία) σε ηλικία   εβδομάδων] .

Βεβαίωση δημόσιας υγείαςII.2.

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιώ ότι:

τα πουλερικά, οι νεοσσοί μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση προέρχονται από σμήνος το οποίο έχει υποβληθεί σε δοκιμές για οροτύπους της σαλμονέλας που έχουν σημασία για τη

δημόσια υγεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

α)(5)(8)

Ημερομηνία της τελευταίας δειγματοληψίας του σμήνους για την οποία είναι γνωστό το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Αποτέλεσμα όλων των δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκε το σμήνος:

 [θετικό·]είτε(1)(6)

 [αρνητικό]ή(1)(6)

και, αν πρόκειται για πουλερικά αναπαραγωγής, νεοσσούς μίας ημέρας ή αυγά για επώαση που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν διαπιστώθηκε ούτε Salmonella Enteritidis ούτε

Salmonella Typhimurium στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο II.2 α).

β)(5)

Συμπληρωματικές υγειονομικές πληροφορίεςII.3.

Η παρούσα αποστολή συμμορφώνεται με τους υγειονομικούς όρους που προβλέπει η απόφαση 2006/415/ΕΚ της Επιτροπής.II.3.1.(1)

Η παρούσα αποστολή συμμορφώνεται με τους υγειονομικούς όρους που προβλέπει η απόφαση 2006/563/ΕΚ της Επιτροπής.II.3.2.(1)

Η παρούσα αποστολή συμμορφώνεται με τους υγειονομικούς όρους που προβλέπει η απόφαση   /  /ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών.II.3.3.(1)(7)

Σημειώσεις

Μέρος I:

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

Να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι κωδικοί ΕΣ: 01.05, 01.06.39, 04.07.Πλαίσιο I.19:

Κατηγορία: Να επιλέγεται μία από τις παρακάτω κατηγορίες: καθαρή γραμμή/πρόγονοι δεύτερης γενεάς/γεννήτορες/πουλάδες ωοτοκίας/πάχυνσης/λοιπά.Πλαίσιο I.31:

Ταυτοποίηση: Να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των σμηνών καταγωγής.

Ηλικία: Να αναφέρεται η ημερομηνία συλλογής (στην περίπτωση των αυγών) ή η κατά προσέγγιση ηλικία (στην περίπτωση των πουλερικών)

Μέρος II:
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2011/214 Πουλερικά, νεοσσοί μíας ημέρας και αυγά για επώαση σε

παρτίδες μικρότερες των 20 μονάδων (εκτός από τους στρουθιονίδες
και τα αυγά στρουθιονιδών για επώαση)

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.(1)

Ισχύει μόνο αν υπάρχει συμμόρφωση με τα σημεία ΙΙ.3.1.ή ΙΙ.3.2.(2)

Να πιστοποιείται σε περίπτωση αποστολής σε κράτος μέλος που έχει εγκεκριμένο από την ΕΕ καθεστώς μη εμβολιασμού όσον αφορά την ψευδοπανώλη των πτηνών· προς το παρόν: Φινλανδία και

Σουηδία. Διαφορετικά, διαγράφεται η ένδειξη.

(3)

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση.(4)

Οι βεβαιώσεις του σημείου ΙΙ.2 εφαρμόζονται μόνο για τα πουλερικά και τους νεοσσούς μίας ημέρας ή τα αυγά για επώαση που ανήκουν στο είδος Gallus gallus ή για τις γαλοπούλες.(5)

Αν οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα υπήρξε θετικό για τους κατωτέρω οροτύπους κατά τη διάρκεια ζωής του σμήνους, να σημειωθεί ως θετικό.(6)

Σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow και Salmonella Infantis.

Σμήνη πουλερικών απόδοσης: Salmonella Enteritidis και Salmonella Typhimurium.

Ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με πρόγραμμα εμβολιασμού εγκεκριμένο από την ΕΕ.(7)

Σε περίπτωση πρωτογενούς παραγωγής πουλερικών για ιδιωτική οικιακή χρήση ή που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων

στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή με πρωτογενή προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, πρέπει να διενεργείται κατάλληλη δοκιμή αμέσως πριν από την αποστολή και πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία αυτής της δοκιμής, καθώς και τα αποτελέσματά

της.

(8)

Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από το χρώμα των άλλων στοιχείων του πιστοποιητικού.·

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


