Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστ

Κτηνιατρικά πιστοποιητικά για εξαγωγή στην Κοινότητα.
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Είδη (επιστημονική ονομασία): Σύστημα ταυτοποίησης Ημερομηνία εφαρμογής μικροτσίπ ή τατουάζ [ηη/μμ/εεεε] Αριθμός ταυτοποίησης Ημερομηνία γέννησης [ηη/μμ/εεεε]
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2011/874 Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις πέντε ή λιγότερων
σκύλων, γατών ή κουναβιών
II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.β. Αριθμός τοπικής αναφοράς

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος τ…

II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού

πιστοποιώ ότι:

II.1.

με βάση τη δήλωση του σημείου II.7, τα ζώα καλύπτονται από τον ορισμό του «ζώου συντροφιάς» όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003·

II.2.

έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ημέρες από την ολοκλήρωση του πρώτου εμβολιασμού κατά της λύσσας(1) ο οποίος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο παράρτημα Ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 και οποιοσδήποτε τυχόν μεταγενέστερος επανεμβολιασμός πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του

Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση

προηγούμενου εμβολιασμού(2) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα εμβολιασμό παρατίθενται στον πίνακα του σημείου II.4.
(3)είτε

[II.3.

τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος που περιλαμβάνεται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003·]

(3)ή

[II.3.

τα ζώα προέρχονται από ή προβλέπεται να διαμετακομιστούν μέσω τρίτης χώρας ή εδάφους που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 998/2003 και, από
τις ημερομηνίες που εμφαίνονται στον πίνακα του σημείου II.4, κατά την αιμοληψία, όχι νωρίτερα από 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, κάθε ζώου από κτηνίατρο εγκεκριμένο από
την αρμόδια αρχή, που στη συνέχεια έδειξε ότι οι αντισωματικοί κύκλοι είναι ίσοι η μεγαλύτεροι του 0,5 IU/ml σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού της λύσσας η οποία διεξήχθη σε
εγκεκριμένο εργαστήριο(4)(5), έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 μήνες και οποιοσδήποτε τυχόν μεταγενέστερος νέος εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του
προηγούμενου εμβολιασμού(2)·]

II.4.

οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα αντιλυσσικό εμβολιασμό και η ημερομηνία αιμοληψίας είναι οι ακόλουθες:

Αριθμός μικροτσίπ ή

Ημερομηνία εμβολιασμού

Όνομα του κατασκευαστή

τατουάζ του ζώου

[ηη/μμ/εεεε]

του εμβολίου

Αριθμός παρτίδας

Διάρκεια ισχύος [ηη/μμ/εεεε]

Ημερομηνία λήψης
δείγματος αίματος
[ηη/μμ/εεεε]

Από

Προς

(3)είτε

[II.5.

οι σκύλοι δεν έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis·]

(3)ή

[II.5.

οι σκύλοι έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis και οι λεπτομέρειες της αγωγής τεκμηριώνονται στον πίνακα του σημείου II.6·]

II.6.

λεπτομέρειες της αγωγής που δόθηκε από τον χορηγούντα κτηνίατρο σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής(6):

Αριθμός μικροτσίπ ή τατουάζ του

Αγωγή κατά του εχινόκοκκου

Χορηγών κτηνίατρος

σκύλου
Όνομα του κατασκευαστή του προϊόντος Ημερομηνία [ηη/μμ/εεεε] και ώρα της
αγωγής [00:00]

Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία),
σφραγίδα και υπογραφή

(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
II.7.

Διαθέτω γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα εξ ονόματος του ιδιοκτήτη, που αναφέρει τα εξής:
ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογεγραμμένος

δηλώνω ότι τα ζώα θα συνοδεύουν εμένα, τον ιδιοκτήτη, ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχω ορίσει ως

υπεύθυνο για τα ζώα εξ ονόματός μου και ότι δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη.

Τόπος και ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σημειώσεις
α)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό αποτελείται από μία σελίδα ή, όπου απαιτείται πρόσθετο κείμενο, πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε όλες οι σελίδες να συνθέτουν ένα σύνολο και να μην μπορούν να
διαχωριστούν.

β)

Το πιστοποιητικό συντάσσεται τουλάχιστον στη γλώσσα του κράτους μέλους εισόδου και στην αγγλική γλώσσα. Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται με κεφαλαία στη γλώσσα του κράτους μέλους
εισόδου ή στην αγγλική γλώσσα.

γ)

Εάν επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα ή συνοδευτικά έγγραφα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα ή τα έγγραφα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα
φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου.

δ)

Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φύλλων που αναφέρονται στο στοιχείο γ), αποτελείται από περισσότερες της μιάς σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας)

ε)

Το πιστοποιητικό ισχύει επί 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης από τον επίσημο κτηνίατρο έως την ημερομηνία των ελέγχων στο σημείο εισόδου των ταξιδιωτών στην ΕΕ και για το σκοπό των

από (συνολικός αριθμός σελίδων), στο κάτω μέρος της και στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.
περαιτέρω μετακινήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης, επί 4 μήνες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, ή έως την ημερομηνία λήξης του αντιλυσσικού εμβολιασμού,
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
στ)

Οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής ή της περιοχής τρίτης χώρας εξαγωγής εγγυώνται ότι τηρούνται κανόνες και αρχές πιστοποίησης ισοδύναμοι με αυτούς που ορίζονται στην οδηγία
96/93/ΕΚ.

Μέρος Ι:
Πλαίσιο I.11:

Τόπος καταγωγής: επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής. Να αναφερθεί ο αριθμός έγκρισης ή ο αριθμός καταχώρισης

Πλαίσιο I.28:

Σύστημα ταυτοποίησης: Αντίγραφα των ακόλουθων: μικροτσίπ ή τατουάζ
Ημερομηνία εφαρμογής του μικροτσίπ ή του τατουάζ: Το τατουάζ πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να έχει εφαρμοστεί πριν από τις 3 Ιουλίου 2011
Αναγνωριστικός αριθμός: Να αναφερθεί ο αριθμός μικροτσίπ ή τατουάζ
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II.β. Αριθμός τοπικής αναφοράς

II.α. Αριθμός αναφοράς πιστοποιητικού

Ημερομηνία γέννησης: Να αναφερθεί μόνον αν είναι γνωστή

Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση

Μέρος ΙΙ:
(1)

Κάθε τυχόν επανεμβολιασμός πρέπει να θεωρείται πρώτη δόση του εμβολίου αν δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στη διάρκεια ισχύος προηγούμενου εμβολιασμού.

(2)

Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο των στοιχείων ταυτότητας και εμβολιασμού των ζώων.

(3)

Διαγράφεται η περιττή μνεία. Όταν το υπόδειγμα πιστοποιητικού αναφέρει ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να
διαγράφονται και να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον επίσημο κτηνίατρο ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

(4)

Η δοκιμασία αντισωμάτων λύσσας που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ.3:
-

πρέπει να διεξάγεται σε δείγμα το οποίο συλλέγεται από κτηνίατρο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εμβολιασμού και τρεις μήνες πριν από την
ημερομηνία εισαγωγής·

-

πρέπει να μετρά επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων του ιού της λύσσας σε ορό ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5 IU/ml·

-

πρέπει να διεξάγεται από εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2000/258/EΚ του Συμβουλίου για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των
κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (ο κατάλογος των εγκεκριμένων εργαστηρίων βρίσκεται στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)·

-

δεν χρειάζεται να ανανεώνεται για τα ζώα τα οποία, αφού υποβλήθηκαν στη δοκιμασία με ικανοποιητικά αποτελέσματα, επανεμβολιάστηκαν κατά της λύσσας εντός της περιόδου ισχύος του
προηγούμενου εμβολιασμού.

(5)

Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης έκθεσης του εγκεκριμένου εργαστηρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για αντισώματα της λύσσας που
αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.3.

(6)

Η αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis που αναφέρεται στο σημείο II.5 πρέπει:
-

να χορηγείται από κτηνίατρο εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των 120 ωρών και όχι μικρότερης των 24 ωρών πριν από την προγραμματιζόμενη είσοδο των σκύλων σε ένα από τα κράτη μέλη ή
τις περιοχές τους που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1152/2011·

-

αποτελείται από εγκεκριμένο φάρμακο που περιέχει την ενδεδειγμένη δόση πραζικουναντέλης ή φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι, μόνες τους ή σε
συνδυασμό, μειώνουν το φορτίο ώριμων ή πρώιμων εντερικών μορφών του παρασίτου Echinococcus multilocularis στα οικεία είδη ξενιστών.

(7)

Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής του πιστοποιητικού.

(8)

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συμπληρώνονται μετά την ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού για τον σκοπό που περιγράφεται στο στοιχείο ε) των σημειώσεων και σε συνδυασμό με την
υποσημείωση (6).

Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων.

Επίσημος Κτηνίατρος ή Επίσημος Επιθεωρητής
Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία):

Ιδιότητα και τίτλος:

Τοπική Κτηνιατρική Μονάδα:

Αριθμός Τοπικής Κτηνιατρικής Μονάδας:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα
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