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Υπόδειγμα ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

II.

Υγειονομικές
πληροφορίες

II.α.

II.1

Βεβαίωση υγείας των ζώων

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι το νωπό κρέας που αναφέρεται στο
μέρος Ι ανωτέρω:

Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση

II.1.1 προέρχεται από χώρα ή περιοχή από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές στην ΕΚ,
όπως ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 206/2010 κατά
τη σφαγή, και
II.1.2 συμμορφώνεται με τους σχετικούς υγειονομικούς όρους που καθορίζονται στη
βεβαίωση υγείας των ζώων στο υπόδειγμα πιστοποιητικού [BOV] [OVI] [POR]
[EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW](1) του μέρους 2 του παραρτήματος ΙΙ του
κανονισμού (ΕΕ) 206/2010, και
II.1.3 προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν και υπέστησαν επεξεργασία την
……………(ηη/μμ/εεεε) ή μεταξύ…………… (ηη/μμ/εεεε) και ………(ηη/μμ/εε).(2)

Παρατηρήσεις
Το παρόν πιστοποιητικό αφορά τη διαμετακόμιση και αποθήκευση, σύμφωνα με το άρθρο 12
παράγραφος 4 ή το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου,
–

–

νωπού κρέατος, συμπεριλαμβανομένου του κιμά:
(1)

κατοικίδιων βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus και Bison και των
διασταυρώσεών τους) (Υπόδειγμα «BOV»)·

(2)

κατοικίδιων προβάτων (Ovis aries) ή κατοικίδιων αιγών (Capra hircus) (Υπόδειγμα
«OVI»)·

(3)

κατοικίδιων χοίρων (Sus scrofa) (Υπόδειγμα «POR»)·

νωπού κρέατος, εξαιρουμένου του κιμά:
(4)

–

κατοικίδιων μονόπλων (Equus caballus, Equus asinus και των διασταυρώσεών τους)
(Υπόδειγμα «EQU»)·

νωπού κρέατος, εξαιρουμένων των εντοσθίων και του κιμά:
(5)

εκτρεφόμενων μη κατοικίδιων ζώων της τάξης Αρτιοδάκτυλα (εκτός από τα βοοειδή
(συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bison και Bubalus και των διασταυρώσεών τους),
και Ovis aries, Capra hircus, Suidae και Tayassuidae), και των οικογενειών
Rhinocerotidae και Elephantidae (Υπόδειγμα «RUF»)·

(6)

άγριων μη κατοικίδιων ζώων της τάξης Αρτιοδάκτυλα (εκτός από τα βοοειδή
(συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bison και Bubalus και των διασταυρώσεών τους),
και τα Ovis aries, Capra hircus, Suidae και Tayassuidae), και των οικογενειών
Rhinocerotidae και Elephantidae (Υπόδειγμα «RUW»)·

(7)

εκτρεφόμενων μη κατοικίδιων ζώων που ανήκουν στις οικογένειες Suidae,
Tayassuidae ή Tapiridae (Υπόδειγμα «SUF»)·

(8)

άγριων μη κατοικίδιων ζώων που ανήκουν στις οικογένειες Suidae, Tayassuidae ή
Tapiridae (Υπόδειγμα «SUW»)·

(9)

άγριων μονόπλων που ανήκουν στο υπογένος Hippotigris (ζέβρα) (Υπόδειγμα
«EQW»).

Ως νωπό κρέας νοούνται όλα τα μέρη του ζώου, νωπά, σε ψύξη ή κατεψυγμένα, που είναι
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(Signature of Official Veterinarian)
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Υπόδειγμα ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
II.α.

Αριθμός αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Μέρος I:
•

Τμήμα I.8: Αναγράψτε τον κωδικό περιοχής όπως αναφέρεται στο μέρος Ι του
παραρτήματος ΙI του κανονισμού (ΕΕ) 206/2010 της Επιτροπής.

•

Τμήμα I.11: Τόπος καταγωγής: επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής.

•

Τμήμα I.12.: Περιλαμβάνεται η διεύθυνση (και ο αριθμός έγκρισης, αν υπάρχει) της
αποθήκης στην ελεύθερη ζώνη, της ελεύθερης αποθήκης, της αποθήκης τελωνειακής
αποταμίευσης ή του προμηθευτή πλοίου.

•

Τμήμα I.15: Να αναφερθεί ο αριθμός κυκλοφορίας (σιδηροδρομικά βαγόνια ή
εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά), ο αριθμός πτήσης (αεροσκάφος) ή το όνομα (πλοίο). Σε
περίπτωση εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης, ο αποστολέας πρέπει να ενημερώνει το
συνοριακό σταθμό ελέγχου στο σημείο εισόδου στην Ένωση.

•

Τμήμα I.19: Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος κωδικός ΕΣ: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04,
02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 ή 15.02.

•

Τμήμα I.20.: Αναφέρατε το συνολικό ακαθάριστο βάρος και το συνολικό καθαρό βάρος.

•

Τμήμα I.23: Για τα εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός
του εμπορευματοκιβωτίου και ο αριθμός σφραγίδας του (εάν υπάρχει).

•

Τμήμα I.28: Είδος εμπορεύματος: Αναφέρατε «ολόκληρο σφάγιο», «ημιμόριο σφαγίου»,
«τεταρτημόριο σφαγίου», «τεμάχια» ή «κιμάς».

•

Τμήμα I.28: Είδος επεξεργασίας: Εάν πρόκειται για κατεψυγμένο κρέας, αναγράφεται η
ημερομηνία κατάψυξης (μμ/εε) των τεμαχίων /μερών.

Μέρος ΙΙ:
(1)

Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

(2)

Ημερομηνία ή ημερομηνίες σφαγής. Απαγορεύεται η εισαγωγή αυτού του κρέατος, εάν
προέρχεται από ζώα που εσφάγησαν είτε πριν από την ημερομηνία έγκρισης για εξαγωγή
προς την Ένωση από την τρίτη χώρα, περιοχή ή τμήμα της που αναφέρεται στα τμήματα I.7
και I.8, είτε σε διάστημα κατά το οποίο η Ένωση είχε λάβει περιοριστικά μέτρα κατά της
εισαγωγής του συγκεκριμένου κρέατος από την εν λόγω τρίτη χώρα, περιοχή ή τμήμα της.

Επίσημος κτηνίατρος
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία γράμματα):

Ιδιότητα και τίτλος:

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Σφραγίδα:
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