United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τη διαμετακόμιση/αποθήκευση αυγών απαλλαγμένων από ειδικά
παθογόνα, κρέατος, κιμά και μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών
θηραμάτων, αυγών και προϊόντων αυγών

Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται

ΧΩΡΑ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

I.1. Αποστολέας
Όνομα

I.2. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητι I.2.a
I.3. Αρμόδια κεντρική αρχή

Διεύθυνση
I.4. Αρμόδια τοπική αρχή
Tel.N°
I.5. Παραλήπτης
Όνομα

I.6. Υπεύθυνος για την παρτίδα στην ΕΕ
Όνομα

Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας
Tel.N°
I.7. Χώρα καταγωγής Κωδικός ISO I.8. Περιοχή καταγωγής

Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας
Tel.N°
ΚωδικόςI.9. Χώρα προορισμού Κωδικός ISO I.10. Περιοχή προορισμού

I.11. Τόπος καταγωγής/τόπος αλίευσης
Όνομα
Διεύθυνση

Κωδικός

I.12. Τόπος προορισμού
Αριθμός έγκρισης

Τελωνειακή αποθήκη
Όνομα
Διεύθυνση

Προμηθευτής πλοίου
Αριθμός έγκρισης

Ταχυδρομικός κώδικας
I.14 Ημερομηνία αναχώρησης

I.13. Τόπος φόρτωσης
I.15. Μέσα μεταφοράς
Αεροπλάνο
Πλοίο
Οδικό όχημα
Στοιχεία αναγνώρισης
Αριθμός αναφοράς εγγράφου:
I.18. Περιγραφή του εμπορεύματος

I.16. Συνοριακός σταθμός ελέγχου εισόδου στην ΕΕ
Τρένο
Λοιπά
I.17.
I.19. Κωδικός προϊόντος (Κωδικός ΣΟ)
I.20. Αριθμός/Ποσότητα

I.21 Θερμοκρασία προιόντος
Περιβάλλον
I.23. Αριθμός σφραγίδας και αριθμός επορευματοκιβωτίου

I.22. Αριθμός μονάδων συσκευασίας
Ψύξη

Κατάψυξη
I.24.Είδος συσκευασίας

I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα
Κατανάλωση από τον άνθρωπο

I.27.

I.26. Για διαμετακόμιση σε τρίτη χώρα σε σχέση με την ΕΕ
Τρίτες χώρες

Κωδικός ISO

I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων

Είδος
(Επιστημονική ονομασία)

Φύση του βασικού αγαθού

Αριθμός μονάδων συσκευασίας

είδος επεξεργασίας

Σφαγείο

Αριθμός έγκρισης των εγκαταστάσεων
μονάδα μεταποίησης
Ψυκτική αποθήκη

Καθαρό βάρος

______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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Διαμετακόμιση/αποθήκευση αυγών απαλλαγμένων από ειδικά
παθογόνα, κρέατος, κιμά και μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος
πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων,
αυγών και προϊόντων αυγών

II.

Υγειονομικές
πληροφορίες

II.1.

Βεβαίωση υγείας

II.α.

Αριθ.
αναφοράς
πιστοποιητικού

II.β.

Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα αυγά, το
κρέας, ο κιμάς και το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων
πτερωτών θηραμάτων, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών (1) που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό:
II.1.1

προέρχονται από τρίτη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που αναφέρεται στο μέρος 1 του
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, και

(2)

πληροί(-ούν) τους σχετικούς ζωοϋγειονομικούς όρους της βεβαίωσης υγείας των ζώων που
περιλαμβάνεται στα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών του παραρτήματος Ι του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 798/2008.

II.1.2

Σημειώσεις
Μέρος I:
•

Πλαίσιο I.8: Αναφέρεται ο κωδικός της ζώνης καταγωγής ή το διαμέρισμα καταγωγής, εφόσον
χρειάζεται, όπως ορίζεται στον κωδικό της στήλης 2 του μέρους 1 του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.
Πλαίσιο I.11: Επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης αποστολής.
Πλαίσιο I.15: Αναφέρεται ο (οι) αριθμός(-οί) καταχώρισης των σιδηροδρομικών βαγονιών και των
φορτηγών, οι ονομασίες των πλοίων και, εφόσον είναι γνωστοί, οι αριθμοί πτήσης των αεροσκαφών.
Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή κιβώτια, πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.23
ο συνολικός αριθμός τους και ο αριθμός κυκλοφορίας, καθώς και ο αριθμός σειράς της σφραγίδας
τους, εφόσον υπάρχει.
Πλαίσιο I.19: Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός (ΕΣ) του Εναρμονισμένου Συστήματος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων: 02.07· 02.08.90· 04.07· 04.08 ή 21.06.10.

•
•

•

Μέρος ΙΙ:
(1)
(2)

Αυγά απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα, κρέας, κιμάς και μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας
πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, αυγά και προϊόντα αυγών όπως
ορίζονται στο μέρος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.
Στην περίπτωση αυγών απαλλαγμένων από ειδικά παθογόνα [SPF], κρέατος πουλερικών [POU],
κρέατος στρουθιονιδών [RAT], κρέατος άγριων πτερωτών θηραμάτων [WGM], κιμά και μηχανικώς
διαχωρισμένου κρέατος πουλερικών [POU-MI/MSM], κιμά και μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος
στρουθιονιδών [RAT-MI/MSM], κιμά και μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος άγριων πτερωτών
θηραμάτων [WGM-MI/MSM], αυγών [E] ή προϊόντων αυγών [EP].

Επίσημος κτηνίατρος
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία γράμματα):

Ιδιότητα και τίτλος:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα:

»
______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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