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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ [el] Commercial Document.
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

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

Εγκατάσταση

Όνομα

Διεύθυνση

Αριθμός Έγκρισης

Ταχυδρομικός κώδικας

I.13. Τόπος Προορισμού

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

[el] I.25. Animals certified as/products certified for::

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

[el] I.31. Identification of the consignment

1/el 4

[el] Species Είδος εμπορεύματος [el] Category [el] Treatment type [el] Treatment type (category 3) [el] Manufacturing plant Αριθμός παρτίδας Είδος συσκευασίας

Ζωοτροφές Τεχνική χρήση
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Δήλωση του αποστολέαII.1.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι:

τα στοιχεία στο μέρος I είναι ακριβή·II.1.1.

έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων από παθογόνους παράγοντες και η διασταυρούμενη επιμόλυνση των

διαφόρων κατηγοριών.

II.1.2.

Σημειώσεις

Μέρος I:

Πλαίσια I.9 και I.11: κατά περίπτωση.-

Πλαίσια I.12, I.13 και Ι.17: αριθμός έγκρισης ή αριθμός καταχώρισης. Σε περίπτωση μεταποιημένης κόπρου, αναφέρετε στο πλαίσιο I.13 τον αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης της εγκατάστασης ή

μονάδας προορισμού.

-

Πλαίσιο I.14: να συμπληρωθεί, αν διαφέρει από το «Ι.1. Αποστολέας».-

Πλαίσιο I.25: τεχνική χρήση: οποιαδήποτε χρήση πλην την κατανάλωσης από τα ζώα.-

Πλαίσιο I.31:-

Για υλικά της κατηγορίας 3 και παράγωγα προϊόντα τους που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών. Αντίγραφα των ακόλουθων: Πτηνά (Aves), μηρυκαστικά, μη

μηρυκαστικά, θηλαστικά (Mammalia), είδη αλιείας (Pesca), μαλάκια (Mollusca), οστρακοειδή (Crustacea), ασπόνδυλα

Ζωικό είδος:

Επιλέξτε εμπόρευμα από τον ακόλουθο κατάλογο: «υποπροϊόντα μελισσοκομίας», «προϊόντα αίματος», «αίμα», «αιματάλευρο», «κατάλοιπα διάσπασης», «περιεχόμενο του

πεπτικού συστήματος», «δερμάτινα κόκαλα για σκύλους», «ιχθυάλευρο», «γευσιογόνα σπλάχνα», «ζελατίνη», «κατάλοιπα τήξης λιπών», «δορές και δέρματα», «υδρολυμένες

πρωτεΐνες», «οργανικά λιπάσματα», «τροφές για ζώα συντροφιάς», «μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη», «μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς», «πρώτες ύλες τροφών για ζώα

συντροφιάς», «τετηγμένα λίπη», «προϊόν λιπασματοποίησης», «μεταποιημένη κόπρος», «ιχθυέλαιο», «προϊόντα γάλακτος», «ιλύς από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισμού από

τη μεταποίηση γάλακτος», «όξινο φωσφορικό ασβέστιο», «φωσφορικό ασβέστιο», «κολλαγόνο», «προϊόντα αυγών», «ορός ιπποειδών», «κυνηγετικά τρόπαια», «μαλλί», «τρίχες»,

«τρίχες χοίρων», «φτερά», «ζωικά υποπροϊόντα προς μεταποίηση», «παράγωγα προϊόντα».

Φύση του προϊόντος:

Να προσδιοριστούν τα υλικά κατηγορίας 1, 2 ή 3.Κατηγορία:

Στην περίπτωση υλικού της κατηγορίας 3, αναφέρετε το σημείο του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 που παραπέμπει στο οικείο ζωικό υποπροϊόν (π.χ. άρθρο 10

στοιχείο α) και στοιχείο β) κ.τ.λ.).

Στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 3 που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς, να σημειωθεί «3α» ή «3β [i) ή ii)]», ανάλογα με το

αν τα ζωικά υποπροϊόντα αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) ή στοιχείο β) [i) ή ii)] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Στην περίπτωση δορών και δερμάτων και παράγωγων προϊόντων τους, να σημειωθεί «3β)iii)» ή «3ιδ)», ανάλογα με το αν τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αναφέρονται

στο άρθρο 10 στοιχείο β) σημείο iii) ή στο στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερες από μία κατηγορίες, να δηλώνεται η ποσότητα και, κατά περίπτωση, ο αριθμός των περιεκτών (εμπορευματοκιβωτίων) ανά

κατηγορία υλικών.

Για κατεργασμένες δορές και δέρματα να αναφέρετε την επεξεργασία:Είδος επεξεργασίας:

έχει ξηρανθεί·α)

έχει παστωθεί με στεγνό αλάτι ή άλμη επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αποστολή·β)

έχει παστωθεί επί επτά ημέρες με θαλασσινό αλάτι, με την προσθήκη ανθρακικού νατρίου 2%.γ)

Για τα υλικά κατηγορίας 1 και 2 περιγράψτε τη μέθοδο μεταποίησης ή μετασχηματισμού. Να προσδιοριστεί η οικεία μέθοδος επεξεργασίας (επιλέξτε μία από τις 1 έως 5 που

αναφέρονται στο παράρτημα ΙV κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011).

Για υλικά της κατηγορίας 3 και παράγωγα προϊόντα από υλικά της κατηγορίας 3 που προορίζονται για χρήση σε ζωοτροφές: κατά περίπτωση, να περιγράφονται το είδος και οι

μέθοδοι επεξεργασίας τους. Να προσδιοριστεί η οικεία μέθοδος μεταποίησης (επιλέξτε μία από τις μεθόδους 1 έως 7 που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV κεφάλαιο III του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011).

Εισαγωγή αριθμού παρτίδας ή ενωτίου, κατά περίπτωση.Αριθμός παρτίδας:

Μέρος ΙΙ:

Η υπογραφή πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων.-

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία):

Υπογραφή:Ημερομηνία:

[el] Place of signature:
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1097/2012 (142/2011) Ζωικά υποπροϊόντα/παράγωγα προϊόντα που δεν

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

II. Υγειονομικές Πληροφορίες II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού II.β. Τοπικός Αριθμός Αναφοράς
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ [el] Commercial Document.
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


