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Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την
αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
ΧΩΡΑ: United States

Μέρος I: Στοιχεία της αποστολής

Ι.1

Ι.5

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Αποστολέας
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

I.2 Αριθμός
αναφοράς
πιστοποιητικού
Ι.3 Κεντρική αρμόδια αρχή

Τηλ.

Ι.4

Τοπική αρμόδια αρχή

Παραλήπτης
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Ι.6

Πρόσωπο υπεύθυνο για τη φόρτωση στην ΕΕ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλ.
Ι.7 Χώρα
καταγωγής

Κωδικός
ISO

του

I.2.α.

Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλ.
Ι.8 Περιοχή
καταγωγής

Κωδι
κός

Ι.11 Τόπος καταγωγής

Ι.9 Χώρα προορισμού

Κωδικός
ISO

Ι.10

Ι.12 Τόπος προορισμού

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Αριθμός έγκρισης

Τελωνειακή αποθήκη 
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Προμηθευτής πλοίου 
Αριθμός έγκρισης

Ταχυδρομικός κώδικας
Ι.13 Τόπος φόρτωσης

Ι.14 Ημερομηνία αναχώρησης

Ι.15 Μέσο μεταφοράς

Ι.16 Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ

Αεροπλάνο 
Πλοίο 
Οδικό όχημα 
Άλλο 
Ταυτοποίηση
Αριθμός αναφοράς εγγράφου
Ι.18 Περιγραφή του εμπορεύματος

Τρένο 
Ι.17
Ι.19 Κωδικός προϊόντος (κωδικός ΕΣ)
I.20 Ποσότητα

I.21 Θερμοκρασία προϊόντος
Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυγμένο 
I.23 Αριθμός σφραγίδας/εμπορευματοκιβωτίου

Κατεψυγμένο 

I.22 Αριθμός
μονάδων
συσκευασίας
I.24 Είδος συσκευασίας:

I.25 Πιστοποιημένα εμπορεύματα:
Κατανάλωση από τον άνθρωπο 
I.26 Για διαμετακόμιση σε τρίτη χώρα μέσω ΕΕ
Τρίτη χώρα



I.27

Κωδικός ISO

I.28 Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων
Μονάδα παρασκευής
Αριθμός παρτίδας

Αριθμός μονάδων συσκευασίας

Φύση του εμπορεύματος Καθαρό βάρος
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Μέρος II: Πιστοποίηση
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Σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Διαμετακόμιση/Αποθήκευση

Υγειονομικές πληροφορίες

II.α.

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος/επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα σύνθετα προϊόντα που
περιγράφονται ανωτέρω περιέχουν:
[ΙΙ.1.Α Προϊόντα με βάση το κρέας, επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα(2) σε
οποιαδήποτε ποσότητα και τα εν λόγω προϊόντα με βάση το κρέας, επεξεργασμένα στομάχια,
ουροδόχοι κύστες και έντερα έχουν παραχθεί σύμφωνα με την απόφαση 2007/777 της
Επιτροπής και περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά κρέατος και πληρούν τα κριτήρια που
αναφέρονται κατωτέρω:
Είδος (A)
Επεξεργασία (B)
Καταγωγή (Γ)

[ΙΙ.1.Β

(A) Αναγράφεται ο κωδικός του σχετικού είδους του προϊόντος με βάση το κρέας, των
επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, όπου: BOV = κατοικίδια
βοοειδή (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis και οι διασταυρώσεις τους)· OVI =
κατοικίδια πρόβατα (Ovis aries) και αίγες (Capra hircus)· EQI = κατοικίδια ιπποειδή
(Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds)· POR = κατοικίδιοι χοίροι (Sus
scrofa)· RM = κατοικίδια κουνέλια, PFG = κατοικίδια πουλερικά και εκτρεφόμενα
πτερωτά θηράματα· RUF= εκτρεφόμενα μη κατοικίδια ζώα εκτός συιδών και μονόπλων·
RUW = άγρια μη κατοικίδια ζώα εκτός συιδών και μονόπλων· SUW = άγριες μη
κατοικίδιες συίδες: WL = άγρια λαγόμορφα· WGB = άγρια πτερωτά θηράματα.
(B) Αναγράφεται A, B, Γ, Δ, Ε ή ΣΤ για την απαιτούμενη επεξεργασία, όπως προσδιορίζεται
και ορίζεται στα μέρη 2, 3 και 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ.
(Γ) Αναγράφεται ο κωδικός ISO της χώρας καταγωγής του προϊόντος κρέατος, των
επεξεργασμένων στομαχιών, των ουροδόχων κύστεων και των εντέρων όπως
παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος 2 της απόφασης 2007/777/ΕΚ και, στην
περίπτωση διαίρεσης σε περιφέρειες στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ένωσης για τα
αντίστοιχα συστατικά κρέατος, η περιφέρεια όπως δηλώνεται στο μέρος 1 του
παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ ή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η χώρα καταγωγής των προϊόντων με βάση το κρέας πρέπει να είναι μία από
τις ακόλουθες:
ίδια με τη χώρα εξαγωγής που αναφέρεται στο πλαίσιο 1.7·
ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
τρίτη χώρα ή μέρη τρίτης χώρας από την οποία επιτρέπεται η εξαγωγή στην Ένωση
προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία Α όπως
περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2007/777/ΕΚ, στην περίπτωση που
η τρίτη χώρα όπου παράγεται το σύνθετο προϊόν επιτρέπεται επίσης να εξάγει στην
Ένωση προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία.
Μεταποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα(3) σε ποσοστό 50% ή περισσότερο του σύνθετου
προϊόντος ή γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα
συντήρησης σε οποιαδήποτε ποσότητα τα οποία
α) έχουν παραχθεί στη χώρα ….. Η χώρα καταγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων
πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες:
η ίδια με τη χώρα εξαγωγής που αναφέρεται στο πλαίσιο 1.7·
ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
μια τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται οι εξαγωγές στην Ένωση γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων η οποία αναφέρεται στη στήλη Α ή Β του
παραρτήνατος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, στην περίπτωση που η τρίτη
χώρα στην οποία παράγεται το σύνθετο προϊόν επιτρέπεται επίσης, υπό τους ίδιους
όρους, να εξάγει στην Ένωση γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η χώρα καταγωγής που αναγράφεται στο πλαίσιο Ι.7 πρέπει να παρατίθεται στο
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 και η επεξεργασία που έχει
πραγματοποιηθεί πρέπει να συμμορφώνεται με την επεξεργασία που προβλέπεται στον
κατάλογο αυτό για την αντίστοιχη χώρα.
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Σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Διαμετακόμιση/Αποθήκευση

Υγειονομικές πληροφορίες

II.α.

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

β)

και/ή

ΙΙ.1.Γ

(1)

έχουν παραχθεί από γάλα ζώων τα οποία:
i) τελούν υπό τον έλεγχο της επίσημης κτηνιατρικής υπηρεσίας,
ii) ανήκουν σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί λόγω
αφθώδους πυρετού ή πανώλης των βοοειδών, και
iii) υπόκεινται σε τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις για να διασφαλίζεται ότι
ικανοποιούν τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που προβλέπονται στο κεφάλαιο I του
τμήματος IX του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και στην
οδηγία 2002/99/ΕΚ,
γ) είναι γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από νωπό γάλα που έχει ληφθεί από:
(1)
είτε
[αγελάδες, προβατίνες, αίγες ή βουβαλίδες και πριν από την εισαγωγή στο
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποβληθεί ή έχουν παραχθεί από νωπό
γάλα το οποίο έχει υποβληθεί
(1)
είτε
[σε παστερίωση που περιλαμβάνει μία θερμική επεξεργασία με
αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον ισοδύναμη με
εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας παστερίωσης σε
θερμοκρασία τουλάχιστον 72°C επί 15 δευτερόλεπτα και,
ενδεχομένως, επαρκή ώστε να επιτυγχάνεται αρνητική αντίδραση σε
δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική
επεξεργασία]
(1)
είτε
[σε διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0
ίση ή μεγαλύτερη του τρία·]
(1)
είτε
[σε επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των
135°C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα·]
(1)
είτε
[σε σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία
(επεξεργασία HTST), 72°C επί 15 δευτερόλεπτα, ή επεξεργασία με
ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης, που εφαρμόζεται σε γάλα με
pH μικρότερο του 7,0 ώστε να επιτυγχάνεται, κατά περίπτωση,
αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης]·
(1)
είτε
[σε σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία
(επεξεργασία HTST), 72°C επί 15 δευτερόλεπτα, ή επεξεργασία με
ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης, που εφαρμόζεται δύο φορές
σε γάλα με pH ίσο ή μεγαλύτερο του 7,0 ώστε να επιτυγχάνεται,
κατά περίπτωση, αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής
φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία
(1)
είτε
[με μείωση του pH κάτω του 6 επί μία ώρα·]
(1)
είτε
[με πρόσθετη θέρμανση ίση ή μεγαλύτερη των 72 °C, σε
συνδυασμό με αποξήρανση·]]
(1)
ή
[ζώα άλλα από αγελάδες, προβατίνες, αίγες ή βουβαλίδες και πριν από την
εισαγωγή στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποβληθεί ή έχουν
παραχθεί από νωπό γάλα το οποίο έχει υποβληθεί
(1)
είτε
[διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0 ίση ή
μεγαλύτερη του τρία·]
(1)
είτε
[επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των
135°C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα·]]
δ) παρήχθησαν στις …………………………. ή μεταξύ ……………………………… και
……………………………...(4).]
Μεταποιημένα προϊόντα αυγών τα οποία κατάγονται από την εγκεκριμένη χώρα(5)
Παρήχθησαν από αυγά που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
τμήματος Χ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 η οποία κατά την
ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, είναι απαλλαγμένη από τη γρίπη των πτηνών
υψηλής παθογονικότητας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και
είτε
II.1.Γ.1 [γύρω από την οποία σε ακτίνα 10km, [συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της

___________________________________
Signature of Official Veterinarian or Official Inspector
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Σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Διαμετακόμιση/Αποθήκευση

Υγειονομικές πληροφορίες

II.α.

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

επικράτειας γειτονικής χώρας], δεν εμφανίστηκαν εστίες γρίπης των πτηνών
υψηλής παθογονικότητας ούτε εστίες ψευδοπανώλους των πτηνών, τις
προηγούμενες 30 ημέρες τουλάχιστον.]
(1)

Σημειώσεις
Μέρος I:
●
Πλαίσιο I.7:

●

Πλαίσιο I.11:

●

Πλαίσιο I.15:

●

Πλαίσιο I.19:

●
●

Πλαίσιο I.20:
Πλαίσιο I.23:

●

Πλαίσιο I.28:

είτε
II.1.Γ.2 [τα προϊόντα αυγών υπέστησαν μεταποίηση:
(1)
είτε
[το υγρό ασπράδι αυγού υπέστη επεξεργασία:
(1)
είτε
[στους 55,6 °C για 870 δευτερόλεπτα.]
(1)
είτε
[στους 56,7 °C για 232 δευτερόλεπτα.]
(1)
είτε
[το 10% του αλατισμένου κρόκου υπέστη επεξεργασία στους 62,2°C για
138 δευτερόλεπτα.]
(1)
είτε
[το αποξηραμένο ασπράδι αυγού υπέστη επεξεργασία:
(1)
είτε
[στους 67 °C για 20 ώρες.]
(1)
είτε
[στους 54,4 °C για 513 ώρες.]
(1)
είτε
[ολόκληρα αυγά υπέστησαν επεξεργασία τουλάχιστον:
(1)
είτε
[στους 60°C για 188 δευτερόλεπτα.]
(1)
είτε
[έχουν υποστεί πλήρη έψηση.]
[μείγματα ολόκληρων αυγών υπέστησαν επεξεργασία τουλάχιστον]
(1)
είτε
[στους 60 °C για 188 δευτερόλεπτα.]
(1)
είτε
[στους 61,1°C για 94 δευτερόλεπτα.]

Αναφέρεται ο κωδικός ISO της χώρας καταγωγής του προϊόντος κρέατος, των
επεξεργασμένων στομαχιών, των ουροδόχων κύστεων και των εντέρων όπως
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος 2 της απόφασης 2007/777/ΕΚ και/ή για τα
μεταποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΕ αριθ.
605/2010 της Επιτροπής.
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση των εγκαταστάσεων παραγωγής του(των) σύνθετου(ων)
προϊόντος(ων). Όνομα της χώρας καταγωγής, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με τη
χώρα εξαγωγής που αναφέρεται στο πλαίσιο 1.7.
Ο αριθμός έγκρισης είναι άνευ αντικειμένου.
Αριθμός κυκλοφορίας (σιδηροδρομικά βαγόνια ή εμπορευματοκιβώτια και οδικά
οχήματα), αριθμός πτήσης (αεροσκάφος) ή ονομασία (πλοίο). Σε περίπτωση
μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια, πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.23 ο
συνολικός αριθμός τους, ο αριθμός καταχώρισής τους και ο αριθμός της σφραγίδας
εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης, ο αποστολέας πρέπει
να ενημερώνει τον συνοριακό σταθμό εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός (HS) του Εναρμονισμένου Συστήματος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων ως εξής: 16.01· 16.02· 16.03· 16.04· 16.05·
19.01· 19.02· 19.0· 20.04· 20.05· 21.03· 21.04· 21.05· 21.06.
Αναφέρεται το συνολικό μεικτό βάρος και το συνολικό καθαρό βάρος.
Για τα εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός του
εμπορευματοκιβωτίου και ο αριθμός σφραγίδας (εάν υπάρχει).
Μονάδα μεταποίησης: Αναφέρεται η ονομασία και ο αριθμός έγκρισης, εφόσον
υπάρχει, των εγκαταστάσεων παραγωγής των σύνθετων προϊόντων. Φύση του
προϊόντος: Στην περίπτωση σύνθετων προϊόντων που περιέχουν προϊόντα κρέατος,
επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα, αναφέρατε «προϊόν
κρέατος», «επεξεργασμένα στομάχια», «ουροδόχοι κύστεις» ή «έντερα». Στην
περίπτωση σύνθετου προϊόντος που περιέχει γαλακτοκομικά προϊόντα αναφέρατε
«γαλακτοκομικό προϊόν».
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Διαμετακόμιση/Αποθήκευση

Υγειονομικές πληροφορίες

II.α.

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

Διαγράφεται η περιττή μνεία.
Προϊόντα με βάση το κρέας, όπως αναφέρονται στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004, και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα που έχουν υποβληθεί σε μία
από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα II μέρος 4 της απόφασης 2007/777/ΕΚ.
Νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα σημαίνει νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη
κατανάλωση όπως ορίζονται στο σημείο 7.2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.
Ημερομηνία ή ημερομηνίες παραγωγής. Οι εισαγωγές νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
δεν επιτρέπονται όταν έχουν ληφθεί είτε πριν από την ημερομηνία της έγκρισης, για εξαγωγή προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, της τρίτης χώρας ή τμήματος αυτής όπως αναφέρεται στα σημεία I.7 και I.8, είτε κατά
τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα περιοριστικά των
εισαγωγών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την εν λόγω τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής.
Η χώρα καταγωγής που έχει εγκριθεί για εξαγωγές στην ΕΕ.
Το χρώμα της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο
ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

Επίσημος κτηνίατρος/Επίσημος επιθεωρητής
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία):

Ιδιότητα και τίτλος:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα:

»

___________________________________
Signature of Official Veterinarian or Official Inspector
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