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I.1.

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Αποστολέας
Ονομασία
Διεύθυνση

Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής

Χώρα
Τηλ.
I.5.

Παραλήπτης
Όνομα
Διεύθυνση

I.2.

Αριθμός
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I.3.

Αρμόδια κεντρική αρχή

I.4.

Αρμόδια τοπική αρχή

του

I.2.α.

I.6.

Χώρα
Τηλ.
I.7.

Χώρα
καταγωγή
ς

Κωδικός
ISO

I.8.

Περιοχή
καταγωγής

Κωδικός

I.11. Τόπος καταγωγής
Ονομασία
Διεύθυνση

I.9.

Χώρα προορισμού

Κωδικός
ISO

I.10.

I.12.
Αριθμός έγκρισης

I.13. Τόπος φόρτωσης
Διεύθυνση

I.14. Ημερομηνία αναχώρησης

I.15. Μέσα μεταφοράς

I.16. Συνοριακός σταθμός ελέγχου εισόδου στην ΕΕ

Αεροσκάφος 
Πλοίο 
Οδικό όχημα 
Άλλο 
Στοιχεία ταυτοποίησης:
Έγγραφο:
I.18. Περιγραφή του εμπορεύματος

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

I.21. Θερμοκρασία προϊόντος
Περιβάλλον 
Ψύξη 
I.23. Αριθμός σφραγίδας/εμπορευματοκιβωτίου

Κατάψυξη 

I.22. Αριθμός
συσκευασίας
I.24.

μονάδων

I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα για:
Κατανάλωση από τον άνθρωπο
I.27. Για εισαγωγή ή είσοδο στην ΕΕ

I.26.



I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων
Αριθ. έγκρισης των εγκαταστάσεων
Είδος
Σφαγείο
Μονάδα τεμαχισμού Ψυκτική αποθήκη Αριθμός μονάδων συσκευασίας Καθαρό βάρος
(Επιστημονική ονομασία)
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II.

Υγειονομικές πληροφορίες

POU (κρέας πουλερικών)
II.α.

Αριθμός αναφοράς του
πιστοποιητικού

II.β.

Βεβαίωση δημόσιας υγείας
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές διατάξεις των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και βεβαιώνω ότι το κρέας των
πουλερικών(1) που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό παρήχθη σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις,
και ιδίως ότι:
προέρχεται από εγκατάσταση/-άσεις που εφαρμόζει/-ουν πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της
α)
HACCP σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004·
β)
παράχθηκε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα τμήματα II και V του παραρτήματος III
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·
γ)
έχει κριθεί κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο κατόπιν επιθεωρήσεων πριν και μετά τη
σφαγή, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με το τμήμα I κεφάλαιο V του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004·
δ)
φέρει σήμανση αναγνώρισης σύμφωνα με το τμήμα I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004·
ε)
πληροί τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα·
στ)
τηρούνται οι εγγυήσεις που καλύπτουν τα ζώντα ζώα και προϊόντα αυτών, οι οποίες προβλέπονται
στα σχέδια για την ανίχνευση καταλοίπων τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με την οδηγία
96/23/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 29·
(2)
[(ζ)
πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1688/2005, για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές
εγγυήσεις σχετικά με τη σαλμονέλα για τα φορτία ορισμένων ειδών κρέατος και αυγών που
αποστέλλονται στη Φινλανδία και τη Σουηδία.]
II.2.
Βεβαίωση υγείας των ζώων
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος πιστοποιώ ότι το κρέας των πουλερικών που
περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό:
II.2.1
προέρχεται:
(3)(4)(6)
είτε [από το έδαφος με κωδικό.......................·]
(4)(5)
είτε
[από το/τα διαμέρισμα/-τα………………....·]
που, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, ήταν απαλλαγμένο/-α:
από τη γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 16 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και
από την ψευδοπανώλη των πτηνών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
798/2008·
II.2.2
προέρχεται από πουλερικά τα οποία:
(4)
είτε
[δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης των πτηνών·]
(4)
είτε
[έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με σχέδιο εμβολιασμού που πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 με τη χρήση:

Μέρος II: Πιστοποίηση

II.1.

..................................................................................................................
(όνομα και τύπος του/των) χρησιμοποιούμενου/-ων εμβολίου/-ων)
σε ηλικία ................................. εβδομάδων·]
II.2.3
προέρχεται από πουλερικά τα οποία παρέμειναν:
(3)(4)(9)
είτε
[στο/στα έδαφος/-η με κωδικό………………....·]
(4)(5)(9)
είτε [στο/στα διαμέρισμα/-τα………………....·]
(4)
είτε [από την επώασή τους ή έχουν εισαχθεί ως πουλερικά εκτός από στρουθιονίδες (νεοσσοί μιας
ημέρας, πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης, πουλερικά σφαγής ή πουλερικά για την ανασύσταση του
πληθυσμού των θηραμάτων) από τρίτη/-ες χώρα/-ες που απαριθμείται/-ούνται για το εν λόγω βασικό
προϊόν στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 με τουλάχιστον ισοδύναμους
όρους με αυτούς του εν λόγω κανονισμού·]
(4)
είτε[από την επώασή τους ή έχουν εισαχθεί ως πουλερικά εκτός από στρουθιονίδες (νεοσσοί μιας ημέρας,
πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης, πουλερικά σφαγής ή
πουλερικά για την ανασύσταση του
πληθυσμού των θηραμάτων) από κράτος/-η μέλος/-η.]
II.2.4
προέρχεται από πουλερικά προερχόμενα από εγκαταστάσεις:
α)
οι οποίες δεν υπόκεινται σε κανέναν ζωοϋγειονομικό περιορισμό·

(Signature of Official Veterinarian)
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β)

γύρω από τις οποίες σε ακτίνα 10 km, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της επικράτειας
γειτονικής χώρας, δεν εκδηλώθηκαν εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας ούτε
εστίες ψευδοπανώλης των πτηνών τουλάχιστον κατά τις τελευταίες 30 ημέρες·
II.2.5
προέρχεται από πουλερικά που:
(7)
α)
εσφάγησαν
στις
……………(ηη/μμ/εεεε)
ή
μεταξύ………………..
(ηη/μμ/εεεε)
και……………………. (ηη/μμ/εεεε)·
β)
δεν εσφάγησαν στο πλαίσιο ζωοϋγειονομικού προγράμματος για τον έλεγχο ή την εκρίζωση νόσων
των πουλερικών·
κατά τη μεταφορά τους στο σφαγείο δεν ήρθαν σε επαφή με πουλερικά προσβεβλημένα από τη
γ)
γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας ή από την ψευδοπανώλη των πτηνών·
α)
προέρχεται από εγκεκριμένα σφαγεία στα οποία, κατά τη διάρκεια της σφαγής, δεν είχαν επιβληθεί
II.2.6
περιορισμοί λόγω υπόνοιας ή εκδήλωσης κρούσματος γρίπης των πτηνών ή ψευδοπανώλης των
πτηνών και γύρω από τα οποία, σε ακτίνα 10 km, δεν υπήρξαν κρούσματα(εστίες) γρίπης των
πτηνών ή ψευδοπανώλης των πτηνών τουλάχιστον κατά τις τελευταίες 30 ημέρες·
δεν ήρθε σε επαφή, σε οποιαδήποτε στιγμή της σφαγής, του τεμαχισμού, της αποθήκευσης ή της
β)
μεταφοράς, με πουλερικά ή κρέας κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος·
(8)
[II.2.7 προέρχεται από πουλερικά σφαγής τα οποία:
α)
δεν έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια που παρασκευάστηκαν από κύριο σπόρο του ιού της
ψευδοπανώλης των πτηνών που εμφανίζει υψηλότερη παθογονικότητα από τα λεντογενή στελέχη
του ιού·
β)
υποβλήθηκαν σε δοκιμή απομόνωσης του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, η οποία
διενεργήθηκε σε επίσημο εργαστήριο τη στιγμή της σφαγής βάσει τυχαίας δειγματοληψίας
επιχρισμάτων κλοάκης τουλάχιστον 60 πτηνών από κάθε οικείο σμήνος και κατά την οποία δεν
βρέθηκαν παραμυξοϊοί των πτηνών με δείκτη ενδοεγκεφαλικής παθογονικότητας (ICPI)
μεγαλύτερο του 0,4·
γ)
δεν ήρθαν σε επαφή, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη σφαγή, με πουλερικά που δεν
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β).]
(10)
[II.2.8 προέρχεται από σμήνη πουλερικών σφαγής που έχουν εξεταστεί και υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το
σημείο 8 του τμήματος I του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.]
II.3.
Βεβαίωση καλής διαβίωσης των ζώων
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος βεβαιώνω ότι το νωπό κρέας που περιγράφεται
στο μέρος I του παρόντος πιστοποιητικού προέρχεται από ζώα των οποίων η μεταχείριση στο σφαγείο πριν
και κατά τη σφαγή ή θανάτωσή τους, ήταν σύμφωνη με τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης
και πληρούσε απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου.
Σημειώσεις
Μέρος I:
–
Πλαίσιο I.8: Αναφέρατε τον κωδικό της ζώνης καταγωγής ή του διαμερίσματος 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: Αναφέρατε τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισης των σιδηροδρομικών βαγονιών και των
–
φορτηγών, τις ονομασίες των πλοίων και, εάν είναι γνωστοί, τους αριθμούς πτήσης των αεροσκαφών. Σε
περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή κιβώτια, πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.23 ο
συνολικός αριθμός τους και ο αριθμός καταχώρισής τους, καθώς και ο αριθμός σειράς της σφραγίδας τους,
εφόσον υπάρχει.
Πλαίσιο I.19: να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) του
–
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων: 02.07, 02.08 ή 05.04.
Μέρος II:
(1)
«Κρέας πουλερικών»: τα εδώδιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών, συμπεριλαμβανομένων πτηνών που δεν
θεωρούνται οικόσιτα, αλλά τα οποία εκτρέφονται ως οικόσιτα ζώα, με εξαίρεση τους στρουθιονίδες, τα
οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από την ψύξη με σκοπό τη διατήρησή τους· κρέας
αεροστεγώς συσκευασμένο ή κρέας που συσκευάστηκε υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα πρέπει επίσης να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

(Signature of Official Veterinarian)
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Σημείωση: Περιλαμβάνει κρέας των αποκαλούμενων «εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων».
Διαγράψτε, εάν η αποστολή δεν προορίζεται για εισαγωγή στη Σουηδία ή τη Φινλανδία.
Κωδικός εδάφους όπως εμφαίνεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.
Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
Συμπληρώστε τον αριθμό του/των διαμερίσματος/-άτων.
Για χώρες ή περιοχές με την καταχώριση «Ν» στη στήλη 6 του μέρους 1 του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, μόνο για το κρέας πουλερικών (POU), η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι, σε
περίπτωση εκδήλωσης εστίας ψευδοπανώλης των πτηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, ο κωδικός χώρας ή εδάφους εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αλλά θα
εξαιρείται από αυτόν κάθε περιοχή που έχει υποβληθεί σε επίσημους περιορισμούς από την οικεία τρίτη
χώρα σε σχέση με την ψευδοπανώλη των πτηνών, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος
πιστοποιητικού.
Συμπληρώστε την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σφαγής. Απαγορεύεται η εισαγωγή αυτού του κρέατος,
εάν προέρχεται από πουλερικά τα οποία θανατώθηκαν στο έδαφος ή στο/στα διαμέρισμα/-τα που
αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.2.1 σε διάστημα κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε λάβει περιοριστικά
μέτρα κατά της εισαγωγής του συγκεκριμένου κρέατος από το εν λόγω έδαφος ή το/τα εν λόγω
διαμέρισμα/-τα.
Αυτό ισχύει μόνο για χώρες που υπάγονται στην καταχώριση «VΙ» στη στήλη 5 του μέρους 1 του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.
Εάν το κρέας προέρχεται από πουλερικά εκτός από στρουθιονίδες, όπως νεοσσοί μιας ημέρας, πουλερικά
αναπαραγωγής και απόδοσης, πουλερικά σφαγής ή πουλερικά για την ανασύσταση του πληθυσμού των
θηραμάτων, που κατάγονται είτε από κράτος/-η μέλος/-η είτε από τρίτη/-ες χώρα/-ες που απαριθμείται/ούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 για εισαγωγές αυτού του
βασικού προϊόντος στην Ένωση, πρέπει να αναφέρεται/-ονται ο/οι κωδικός/-οί του/των κράτους/-ών
μέλους/-ών ή της/των χώρας/-ών ή του/των εδάφους/-ών αυτής/-ών της/των χώρας/-ών και ο κωδικός της
τρίτης χώρας σφαγής των πουλερικών.
Η εγγύηση αυτή απαιτείται μόνο για κρέας πουλερικών που προέρχεται από χώρες, εδάφη ή ζώνες με την
καταχώριση «X» στη στήλη 5 του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

Επίσημος/-η κτηνίατρος
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία):

Ιδιότητα και τίτλος:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα:

(Signature of Official Veterinarian)
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