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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

Σημείο εξόδου Κωδικός

Σημείο Εισόδου Αριθμός ΣΣΕ

I.27. Διαμετακόμιση μέσω Κρατών Μελών

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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 [Ο κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι πληρούνται όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και ότι, συγκεκριμένα, τα ζώα που αναφέρονται στο μέρος Ι

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:]

(1)είτε

 [Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται είτε από επίσημο έγγραφο, είτε από πιστοποιητικό στο οποίο τα τμήματα Α και Β έχουν συμπληρωθεί από τον επίσημο κτηνίατρο ή από τον εγκεκριμένο

κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής, ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι πληρούνται όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και ότι,

συγκεκριμένα, τα ζώα που αναφέρονται στο μέρος Ι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:]

(1)(2)είτε

Τμήμα ΑII.1.

Τα ζώα προέρχονται από εκμετάλλευση/εκμεταλλεύσεις καταγωγής και από περιοχή/-ές που, σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, δεν αποτελεί/-ούν αντικείμενο

απαγόρευσης ή περιορισμού λόγω νοσημάτων των ζώων που προσβάλλουν τα βοοειδή.

II.1.1.

Τα ζώα είναι βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή ή παραγωγή και [II.1.2.(1)είτε

σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, παρέμειναν στην/στις εκμετάλλευση/-εις καταγωγής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή από τη γέννησή τους, εάν έχουν ηλικία

μικρότερη των 30 ημερών, και κανένα ζώο που έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα δεν εισήλθε σ’ αυτή την εκμετάλλευση/αυτές τις εκμεταλλεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου

αυτής, εκτός και εάν βρισκόταν σε απόλυτη απομόνωση από τα υπόλοιπα ζώα της/των εκμετάλλευσης/-ων·

II.1.2.1.

προέρχονται από αγέλη/-ες που είναι επίσημα απαλλαγμένη/-ες από φυματίωση, καιII.1.2.2.

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή δίκτυο επιτήρησης που έχει

εγκριθεί με την εκτελεστική απόφαση   /  /EΕ (να συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.2.1.(1)είτε

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από

φυματίωση σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος Α(Ι) της οδηγίας 64/432/EΟΚ, με την απόφαση   /  /   της Επιτροπής (να συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.2.2(1)και/ή

είναι ζώα ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων·] [II.1.2.2.3.(1)και/ή

είναι ζώα ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων και είχαν υποβληθεί σε δοκιμασία για την ανίχνευση φυματίωσης με αρνητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των 30

ημερών πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 64/432/EΟΚ, στις    (να

συμπληρωθεί η ημερομηνία)·]

 [II.1.2.2.4.(1)και/ή

προέρχονται από αγέλη/-ες που είναι επίσημα απαλλαγμένη/-ες από βρουκέλλωση, καιII.1.2.3.

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή δίκτυο επιτήρησης που έχει

εγκριθεί με την εκτελεστική απόφαση   /  /EΕ της Επιτροπής (να συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.3.1.(1)είτε

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από

βρουκέλλωση σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος Α(ΙΙ) της οδηγίας 64/432/EΟΚ, με την απόφαση   /  /   της Επιτροπής (να συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.3.2.(1)και/ή

είναι ευνουχισμένα ζώα και/ή ζώα ηλικίας κάτω των 12 μηνών·] [II.1.2.3.3.(1)και/ή

είναι ζώα ηλικίας τουλάχιστον 12 μηνών και είχαν υποβληθεί σε δοκιμασία για την ανίχνευση βρουκέλλωσης με αρνητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των 30

ημερών πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 64/432/EΟΚ, στις    (να

συμπληρωθεί η ημερομηνία)·]

 [II.1.2.3.4.(1)και/ή

προέρχονται από αγέλη/-ες που είναι επίσημα απαλλαγμένη/-ες από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, καιII.1.2.4.

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή δίκτυο επιτήρησης που έχει

εγκριθεί με την εκτελεστική απόφαση   /  /EΕ της Επιτροπής (να συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.4.1.(1)είτε

η/οι εκμετάλλευση/-εις βρίσκεται/-ονται σε κράτος μέλος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από

ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, σύμφωνα με το σημείο Ε του παραρτήματος Δ(Ι) της οδηγίας 64/432/EΟΚ, με την απόφαση της Επιτροπής   /  /   (να

συμπληρωθεί ο αριθμός)·]

 [II.1.2.4.2.(1)και/ή

είναι ζώα ηλικίας κάτω των 12 μηνών·] [II.1.2.4.3.(1)και/ή

είναι ζώα ηλικίας τουλάχιστον 12 μηνών και είχαν υποβληθεί σε δοκιμασία για την ανίχνευση ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών με αρνητικά αποτελέσματα

κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας

64/432/EΟΚ, στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία).] ]

 [II.1.2.4.4.(1)και/ή

Τα ζώα είναι ζώα σφαγής προερχόμενα από αγέλη/-ες επίσημα απαλλαγμένη/-ες από τη φυματίωση και επίσημα απαλλαγμένη/-ες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, και [II.1.2.(1)είτε

προέρχονται από αγέλη/-ες επίσημα απαλλαγμένη/-ες από τη βρουκέλλωση·] [II.1.2.1.(1)είτε

είναι ευνουχισμένα.] ] [II.1.2.2.(1)και/ή

Τμήμα ΒII.2.

Η περιγραφή της αποστολής στο τμήμα αυτό αντιστοιχεί στα στοιχεία που καταχωρίζονται στα σημεία I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. και I.31.

Τμήμα Γ(4) [II.3.

Τα ζώα είχαν επιθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία) εντός των 24 ωρών που προηγήθηκαν της

προγραμματισμένης αναχώρησης και δεν παρουσίασαν κλινικά σημεία λοιμώδους ή μεταδοτικής νόσου.

II.3.1.

Τα ζώα προέρχονται από την/τις εκμετάλλευση/-εις και, ενδεχομένως, ένα εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης και την/τις περιοχή/-ές που, σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική

νομοθεσία, δεν αποτελεί/-ούν αντικείμενο απαγόρευσης ή περιορισμού λόγω νοσημάτων των ζώων που προσβάλλουν τα βοοειδή.

II.3.2.

Τα ζώα πληρούν τις πρόσθετες εγγυήσεις για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο    (να συμπληρωθεί ο αριθμός του άρθρου) της απόφασης   /  /   της

Επιτροπής (να συμπληρωθεί ο αριθμός).]

 [II.3.3.(1)

Τα ζώα δεν παρέμειναν περισσότερο από έξι ημέρες στο εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης.II.3.4.

Λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά των ζώων με μεταφορικά μέσα τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μην μπορούν να χυθούν

ή να πέσουν έξω από το όχημα, και τα οποία έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί αμέσως μετά τη μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων

και, εφόσον είναι αναγκαίο, πριν από τη φόρτωση των ζώων, με απολυμαντικά επισήμως εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή.

II.3.5.

Κατά τον χρόνο της επιθεώρησης, τα ζώα που καλύπτονται από το παρόν υγειονομικό πιστοποιητικό ήταν σε κατάλληλη φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, για το ταξίδι με προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία).

(5)(6)II.3.6

.

Το παρόν πιστοποιητικόII.3.7.

ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία επιθεώρησης της εκμετάλλευσης καταγωγής ή του εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης στο κράτος μέλος καταγωγής·] [II.3.7.1.(1)είτε

λήγει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ στις    (να συμπληρωθεί η ημερομηνία).] ] [II.3.7.1.(1)είτε

Τα ζώα προέρχονται απευθείας από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με την οδηγία 88/407/EΟΚ·] [II.3.8.(1)

Τα ζώα θα αποσταλούν στην Ελβετία και: [II.3.9.(1)
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64/432 (2016/2008) F1 Βοοειδή

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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ταυτοποιούνται με ένα μόνιμο σύστημα ταυτοποίησης που επιτρέπει τον εντοπισμό της μητέρας τους και της αγέλης καταγωγής τους και καθιστά δυνατό να διαπιστωθεί ότι δεν είναι

άμεσοι απόγονοι θηλυκών ζώων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή βεβαιότητα μόλυνσης από τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και τα οποία γεννήθηκαν μέσα στα δύο έτη

που προηγήθηκαν της διάγνωσης·

δεν προέρχονται από αγέλες στις οποίες διερευνάται κρούσμα ύποπτο για μόλυνση από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών·

γεννήθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2001.]

 [II.4. ‘Τα.  (ζώα) σύμφωνα με το   (άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), αναφέρατε το σωστό, ανάλογα με την περίπτωση)

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη».]

(1)

 [II.5. ‘Τα   (ζώα) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα

σε ορισμένα κράτη μέλη».]

(1)

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου (BT):εξαίρεση από την απαγόρευση εξόδου

BT-1: Ζώα σύμφωνα με άρθρο  7(1)  ή  7(2)(α)  ή  7(2)(β)  ή  7(2)(γ) ή 7(2α)(α) ή 7(2α)(β) ή 7(2α)(γ) , (διαγράψτε την περιττή ένδειξη) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.

BT-2:  Ζώα ,  σπέρμα ,  ωάρια ,  έμβρυα : (διαγράψτε την περιττή ένδειξη) σύμφωνα με άρθρο  8 (1)(α)   ή  8(1)(β)  ή  8(4)  ή  8(5a) : (διαγράψτε την περιττή ένδειξη) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

1266/2007.

BT-3: Επεξεργασία με εντομοκτόνο/απωθητικό με   (ονομασία του προϊόντος) στις  (ημερομηνία) σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1266/2007.

- BTA1: Τα ζώα βρίσκονταν έως τη στιγμή της αποστολής σε μια ζώνη εποχικώς απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου κατά την εποχικώς απαλλαγμένη από φορείς του ιού

περίοδο η οποία ξεκίνησε στις    (ημερομηνία) από τη γέννησή τους ή για τουλάχιστον 60 ημέρες  και, εφόσον χρειαζόταν, (διαγράψτε την περιττή ένδειξη) υποβλήθηκαν σε δοκιμασία ταυτοποίησης

παράγοντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΟΙΕ για τα χερσαία ζώα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της μετακίνησης, με

αρνητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το  παράρτημα ΙΙΙ.Α(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.»

- BTA2:  Ζώο(-α) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007

- BTA3:  Ζώο(-α) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007

- BTA4:  Ζώο(-α) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(4) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007

- BTA5: Ζώο(-α) που έχει(-ουν) εμβολιασθεί κατά οροτύπου(-ων) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου    [αναφέρατε τον(τους) ορότυπο(-ους)] με    (αναφέρατε την ονομασία του εμβολίου) με

αδρανοποιημένο / /τροποποιημένο ζωντανό   εμβόλιο (διαγράψτε την περιττή ένδειξη) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(5) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.

- BTA6: Ζώο(-α) που υποβλήθηκαν σε ορολογική δοκιμή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΟΙΕ για τα χερσαία ζώα, με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του οροτύπου    (αναφέρατε τον

ορότυπο) του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(6) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.

- BTA7: Ζώο(-α) που υποβλήθηκαν σε ειδική ορολογική δοκιμή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΟΙΕ για τα χερσαία ζώα, με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων κατά όλων των οροτύπων του ιού του

καταρροϊκού πυρετού του προβάτου    (αναφέρατε τους οροτύπους) που υπάρχουν ή είναι πιθανό να υπάρχουν σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.

- BTA8:   «Το/τα ζώα δεν κυοφορεί(-ούν)»  ή  «Το(τα) ζώο(-α) είναι πιθανό να κυοφορεί (-ούν) και συμμορφώνεται με την(τις) προϋπόθεση(-εις)    (που προβλέπεται(-ονται) στα σημεία  5 ,  6  και

7  πριν από τη γονιμοποίηση ή το ζευγάρωμα,  ή στο σημείο 3 , διαγράφεται η περιττή ένδειξη).»

Σχόλια

·               Τα τμήματα Α και Β του πιστοποιητικού σφραγίζονται και υπογράφονται:

o     είτε από τον επίσημο κτηνίατρο της εκμετάλλευσης καταγωγής, εάν διαφέρει από τον επίσημο κτηνίατρο που υπογράφει το τμήμα Γ· είτε

o     από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο της εκμετάλλευσης καταγωγής, όταν το κράτος μέλος καταγωγής έχει εισαγάγει σύστημα δικτύων επιτήρησης το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5

της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· είτε

o     από τον επίσημο κτηνίατρο που ήταν υπεύθυνος για το εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης των ζώων.

·               Το τμήμα Γ σφραγίζεται και υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο:

o     είτε της εκμετάλλευσης καταγωγής· είτε

o     του εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής· είτε

o     του εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαμετακόμισης, κατά τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού για την αποστολή των ζώων στο κράτος μέλος προορισμού.

Μέρος Ι:

Αναφέρεται/-ονται ο αύξων αριθμός/οι αύξοντες αριθμοί του/των υγειονομικού/-ών πιστοποιητικού/-ών που συντάχθηκε/-αν την ημέρα της υγειονομικής επιθεώρησης στην

εκμετάλλευση/στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής στο κράτος μέλος/στα κράτη μέλη καταγωγής και το οποίο/τα οποία συνοδεύει/-ουν τα ζώα που αποτελούν την αποστολή για την οποία

εκδίδεται το συγκεκριμένο υγειονομικό πιστοποιητικό σε κέντρο συγκέντρωσης το οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος διαμετακόμισης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 της

οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

Πλαίσιο

I.6:

•

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση.Πλαίσιο

I.7.:

•

Οι εγκαταστάσεις του εμπόρου αναφέρονται ως Τόπος καταγωγής μόνο όταν τα ζώα προορίζονται για σφαγή.Πλαίσιο

I.12:

•

Στην περίπτωση που τα ζώα προορίζονται για σφαγή, ως Τόπος προορισμού συμπληρώνεται είτε το Κέντρο συγκέντρωσης είτε η Εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της

οδηγίας 64/432/EΟΚ.

Πλαίσιο

I.13.:

•

Για τα εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, αναφέρονται ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου και ο αριθμός σφραγίδας (εάν υπάρχει).Πλαίσιο

I.23.:

•

Επίσημη ταυτοποίηση: Για κάθε ζώο της αποστολής αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

911/2004, που εμφαίνεται στο ορατό μέσο ταυτοποίησης που έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Πλαίσιο

I.31.:

•
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Αριθμός διαβατηρίου: Στην περίπτωση που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή προσωρινά διαβατήρια για τα ζώα ηλικίας κάτω των 4 εβδομάδων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 911/2004, αναφέρεται ο αριθμός του προσωρινού διαβατηρίου για κάθε ζώο της αποστολής. Για κάθε ζώο που συνοδεύεται από διαβατήριο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, ο αριθμός του διαβατηρίου αναγράφεται προαιρετικά.

Μέρος II:

Διαγράφεται, εάν δεν ισχύει.(1)

Υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο στο κέντρο συγκέντρωσης μετά τον έλεγχο των εγγράφων και της ταυτότητας των ζώων που φθάνουν με επίσημο έγγραφο ή με πιστοποιητικό στο οποίο

έχουν συμπληρωθεί τα τμήματα Α και Β, διαφορετικά αυτό το σημείο διαγράφεται.

(2)

Πρέπει να αναφέρεται, εάν η απόσταση μεταφοράς υπερβαίνει τα 65 χιλιόμετρα.(3)

Διαγράφεται, εάν το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων εντός του κράτους μέλους καταγωγής, οπότε συμπληρώνονται και υπογράφονται μόνον τα τμήματα Α και Β.(4)

Στην περίπτωση που μια αποστολή συγκεντρωθεί σε κέντρο συγκέντρωσης και περιλαμβάνει ζώα που φορτώθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες, ως ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού για τη

συνολική αποστολή θεωρείται η παλαιότερη ημερομηνία αναχώρησης οποιουδήποτε μέρους της αποστολής από την εκμετάλλευση καταγωγής.

(5)

Η παρούσα δήλωση δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των ζώων προς μεταφορά.(6)

·                    Το χρώμα της μελάνης της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των υπόλοιπων τυπογραφικών στοιχείων του πιστοποιητικού.

·                    Τα απαιτούμενα στοιχεία για το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να εισάγονται στο σύστημα TRACES την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού και το αργότερο εντός 24 ωρών από την έκδοση.

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


