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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Σεπτεμβρίου 2019
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 136/2004 και (ΕΚ) αριθ. 282/2004 όσον αφορά το
υπόδειγμα του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου για τα προϊόντα και τα ζώα και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 όσον αφορά το υπόδειγμα του κοινού εγγράφου
εισόδου για ορισμένες ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά
με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί
τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 7
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5, το
άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (3), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (4), και ιδίως το άρθρο
53 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής (5) καθορίζει τις διαδικασίες για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στους
συνοριακούς σταθμούς κατά την εισαγωγή προϊόντων στην Ένωση από τρίτες χώρες σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ.
Στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού ορίζεται το υπόδειγμα για το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου (KKEE) που
πρέπει να συμπληρώνεται και να διαβιβάζεται από το αρμόδιο για το φορτίο πρόσωπο με σκοπό τη γνωστοποίηση της
άφιξης των προϊόντων στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου και στη συνέχεια να συμπληρώνεται
με ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου στον συνοριακό σταθμό ελέγχου με σκοπό την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των
κτηνιατρικών ελέγχων.
ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.
ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2004, για τη θέσπιση διαδικασιών κτηνιατρικών ελέγχων στους
συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης της Κοινότητας κατά την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 21 της
28.1.2004, σ. 11).
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(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής (6) καθορίζει τις διαδικασίες για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο
των ζώων που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ. Στο παράρτημα I του εν
λόγω κανονισμού ορίζεται το υπόδειγμα για το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου (KKEE για τα ζώα) που πρέπει να
συμπληρώνεται και να διαβιβάζεται από το αρμόδιο για το φορτίο πρόσωπο με σκοπό τη γνωστοποίηση της άφιξης των
ζώων στο προσωπικό επιθεώρησης του συνοριακού σταθμού ελέγχου και στη συνέχεια να συμπληρώνεται με ευθύνη του
επίσημου κτηνιάτρου στον συνοριακό σταθμό ελέγχου με σκοπό την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (7) καθορίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων
ελέγχων που διενεργούνται στα καθορισμένα σημεία εισόδου στην Ένωση κατά την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ορίζεται το υπόδειγμα για το κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) που πρέπει
να συμπληρώνεται και να διαβιβάζεται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων με σκοπό τη
γνωστοποίηση της άφιξης των φορτίων στην αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου (ΚΣΕ) ή στο καθορισμένο
σημείο εισαγωγής (ΚΣΕισ.) για ορισμένες ζωοτροφές και τρόφιμα που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
884/2014 της Επιτροπής (8), και στη συνέχεια να συμπληρώνεται από την αρχή που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των
επίσημων ελέγχων.

(4)

Το διαδικτυακό σύστημα TRACES δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής (9) για τον εξορθολογισμό
του έργου των φορέων εκμετάλλευσης και των αρμόδιων αρχών και για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
τελωνειακών και των κτηνιατρικών αρχών. Η απόφαση 2004/292/ΕΚ απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν
το σύστημα TRACES για να συμπληρώνουν και να διαβιβάζουν τα ΚΚΕΕ για τα προϊόντα και τα ζώα. Από το 2011, το
σύστημα TRACES επιτρέπει επίσης την ολοκλήρωση και τη διαβίβαση του ΚΕΕ από τους φορείς εκμετάλλευσης και τις
αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη σε προαιρετική βάση.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) απαιτεί από την Επιτροπή, σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να καταρτίσει και να διαχειρίζεται ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών
για τους επίσημους ελέγχους (information management system for official controls - «IMSOC») με σκοπό τη
διαχείριση, τον χειρισμό και την αυτόματη ανταλλαγή των στοιχείων, των πληροφοριών και των εγγράφων που αφορούν
τους επίσημους ελέγχους. Το σύστημα IMSOC έχει ως στόχο να ενσωματώσει και να αναβαθμίσει, εφόσον χρειάζεται, τα
συστήματα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή, μεταξύ των οποίων το TRACES, και να παράσχει κατάλληλους
δεσμούς μεταξύ των εν λόγω συστημάτων και των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων των κρατών μελών. Ο εν λόγω
κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 με
ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/625 προβλέπει ότι για κάθε φορτίο των κατηγοριών ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο
άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να χρησιμοποιείται κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ)
από τις υπεύθυνες για το φορτίο επιχειρήσεις, με σκοπό την εκ των προτέρων γνωστοποίηση της άφιξης του φορτίου στις
αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου, καθώς και από τις αρχές στον συνοριακό σταθμό ελέγχου, για την καταγραφή
των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στη βάση αυτή. Επομένως, το ΚΥΕΕ θα
αντικαταστήσει το ΚΚΕΕ και το ΚΕΕ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει επίσης ότι το σύστημα IMSOC πρέπει να επιτρέπει την παραγωγή, τον χειρισμό και
τη διαβίβαση του ΚΥΕΕ και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καθορίσει κανόνες σχετικά με το μορφότυπο του ΚΥΕΕ και
οδηγίες για την παρουσίαση και τη χρήση του, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών προτύπων, καθώς και των κανόνων για
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον
κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων
ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).
(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την
εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4).
(9) Απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση
της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ.
1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ,
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ,
96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
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(8)

Για την περαιτέρω διευκόλυνση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις
αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή ανέπτυξε μια νέα έκδοση του συστήματος TRACES η οποία θα επιτρέπει το σύνολο της
διαδικασίας για την παραγωγή του ΚΥΕΕ να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Χρησιμοποιεί τα
διεθνή πρότυπα για τις εμπορικές διαδικασίες που δεν απαιτούν τη χρήση χαρτιού, πρότυπα που καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) σχετικά με την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, τη σφραγίδα και τη χρονοσφραγίδα, και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής (12) για την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και
σφραγίδα.

(9)

Η τρέχουσα έκδοση του συστήματος TRACES που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση και διαβίβαση των ΚΚΕΕ και ΚΕΕ θα
καταργηθεί σταδιακά από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 και από την ημερομηνία αυτή, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι αρμόδιες
αρχές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το ΚΥΕΕ χρησιμοποιώντας τη νέα έκδοση του συστήματος TRACES.

(10)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση προς τη χρήση της νέας έκδοσης του συστήματος TRACES, θα πρέπει
να παρέχεται στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να χρησιμοποιούν είτε την τρέχουσα είτε
τη νέα έκδοση του συστήματος TRACES για να συμπληρώνουν και να διαβιβάζουν το ΚΚΕΕ και το ΚΕΕ έως τις 13
Δεκεμβρίου 2019. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καταρτίσει ένα υπόδειγμα ΚΚΕΕ για τα ζώα και
τα προϊόντα και ένα υπόδειγμα ΚΕΕ για ορισμένες ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης τα οποία να είναι
συμβατά με τη νέα έκδοση του συστήματος TRACES.

(11)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 136/2004 και (ΕΚ) αριθ. 282/2004 προβλέπουν ότι η παραγωγή, η χρήση, η διαβίβαση και η
αποθήκευση των ΚΚΕΕ μπορούν να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας
αρχής. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με
τις αρχές που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση αξιόπιστης πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής
πιστοποίησης. Προκειμένου να εξορθολογιστεί η συμπλήρωση και η διαβίβαση των υποδειγμάτων ΚΚΕΕ και ΚΕΕ με τη νέα
έκδοση του συστήματος TRACES, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να
πληρούνται όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών ΚΚΕΕ και ΚΕΕ στο εν λόγω σύστημα.

(12)

Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της άφιξης των προϊόντων και των ζώων
ώστε να επιτραπεί η χρήση δύο διαφορετικών υποδειγμάτων ΚΚΕΕ και να καθοριστούν απαιτήσεις για τη συμπλήρωση
ηλεκτρονικού ΚΚΕΕ στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 136/2004 και (ΕΚ) αριθ. 282/2004. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί
ένα παράρτημα στους εν λόγω κανονισμούς το οποίο να ορίζει το υπόδειγμα του ΚΚΕΕ για τα προϊόντα και τα ζώα που θα
χρησιμοποιείται με τη νέα έκδοση του συστήματος TRACES.

(13)

Ομοίως, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο ορισμός του ΚΕΕ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ώστε να επιτραπεί η
χρήση δύο διαφορετικών μοντέλων ΚΕΕ, να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού ΚΕΕ και να
προστεθεί ένα παράρτημα στον εν λόγω κανονισμό, το οποίο να ορίζει το υπόδειγμα του ΚΕΕ που θα χρησιμοποιείται με τη
νέα έκδοση του συστήματος TRACES.

(14)

Για λόγους συνέπειας, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά
την οποία παύουν να ισχύουν οι οδηγίες 91/496/ΕΟΚ, 97/78/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(15)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 136/2004, (ΕΚ) αριθ. 282/2004 και (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
(12) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με τους
μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από φορείς του
δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 και το άρθρο 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 37).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 136/2004
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 136/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Πριν από την πραγματική άφιξη της αποστολής στο έδαφος της Κοινότητας το πρόσωπο το αρμόδιο για το φορτίο
κοινοποιεί την άφιξη των προϊόντων στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον οποίο πρέπει να
υποβληθούν τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας έγγραφο το οποίο βασίζεται σε ένα από τα υποδείγματα του κοινού κτηνιατρικού
εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) που ορίζονται στο παράρτημα III και στο παράρτημα VI μέρος 2.»·
2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10α:
«Άρθρο 10α
Απαιτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ΚΚΕΕ
1.
Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ΚΚΕΕ, το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται στο σύστημα TRACES και πληροί όλες τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI μέρος 2·
β) υπογράφεται με την ηλεκτρονική υπογραφή του υπευθύνου της επιχείρησης που είναι αρμόδιος για το φορτίο·
γ) υπογράφεται με την προηγμένη ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου στον συνοριακό
σταθμό ελέγχου ή άλλου επίσημου κτηνίατρου που εργάζεται υπό την εποπτεία του·
δ) φέρει την προηγμένη ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής στην οποία ανήκει ο
επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή άλλος επίσημος κτηνίατρος που εργάζεται υπό την εποπτεία του·
ε) σφραγίζεται από το σύστημα TRACES με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
2.

Όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.»·

3) Προστίθεται το νέο παράρτημα VI, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 282/2004
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) στο άρθρο 1 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Στο πλαίσιο της εισαγωγής στην Κοινότητα ζώου που καλύπτεται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ, προερχόμενου από
τρίτη χώρα, ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο, κατά την έννοια του ορισμού στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της
οδηγίας 97/78/ΕΚ, κοινοποιεί την εισαγωγή αυτή τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την άφιξη του/των ζώου/-ων στο
έδαφος της Κοινότητας. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται στο προσωπικό ελέγχου του συνοριακού σταθμού ελέγχου με
έγγραφο το οποίο καταρτίζεται βάσει ενός από τα υποδείγματα του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και στο παράρτημα III μέρος 2.»·
2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7a
Απαιτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ΚΚΕΕ
1.
Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ΚΚΕΕ, το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται στο σύστημα TRACES και πληροί όλες τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος III μέρος 2·
β) υπογράφεται με την ηλεκτρονική υπογραφή του υπευθύνου της επιχείρησης που είναι αρμόδιος για το φορτίο·
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γ) υπογράφεται με την προηγμένη ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου στον συνοριακό
σταθμό ελέγχου ή άλλου επίσημου κτηνίατρου που υπάγεται σ’ αυτόν·
δ) φέρει την προηγμένη ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής στην οποία ανήκει ο
επίσημος κτηνίατρος στον συνοριακού σταθμού ελέγχου ή άλλος επίσημος κτηνίατρος που εργάζεται υπό την εποπτεία του·
ε) σφραγίζεται από το σύστημα TRACES με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
2.

Όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.»·

3) προστίθεται το νέο παράρτημα III, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) στο άρθρο 3 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) «κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)» είναι το έγγραφο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης ζωοτροφών και
τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, υποδείγματα του οποίου περιλαμβάνονται στο
παράρτημα II και στο παράρτημα III μέρος 2, καθώς και από την αρμόδια αρχή που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των
επίσημων ελέγχων·»·
2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α:

«Άρθρο 7a
Απαιτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ΚΕΕ
1.
Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ΚΕΕ, το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται στο σύστημα TRACES και πληροί όλες τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος III μέρος 2·
β) υπογράφεται με την ηλεκτρονική υπογραφή του υπευθύνου της επιχείρησης που είναι αρμόδιος για το φορτίο·
γ) υπογράφεται με την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή που βρίσκεται:
i)

είτε στο καθορισμένο σημείο εισόδου είτε

ii) στο καθορισμένο σημείο εισαγωγής ή
iii) στο σημείο ελέγχου, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1·
δ) φέρει την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής στην οποία ανήκει ο επίσημος
επιθεωρητής·
ε) σφραγίζεται από το σύστημα TRACES με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
2.

Όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.»·

3) προστίθεται το νέο παράρτημα III, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

14.10.2019

EL

14.10.2019

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 261/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«Παράρτημα VI
ΜΕΡΟΣ 1

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου για τα προϊόντα - υπόδειγμα 2
(ΚΚΕΕ-Π2)
Γενικά

Το μέρος I συμπληρώνεται από τον δηλούντα ή το υπεύθυνο για το φορτίο πρόσωπο, όπως καθορίζεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε).
Τα μέρη II και III συμπληρώνονται από τον επίσημο κτηνίατρο ή από τον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο (όπως προβλέπεται στην
απόφαση 93/352/ΕΟΚ).
Οι καταχωρίσεις στο παρόν μέρος αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση του ΚΚΕΕ-Π2.
Τα εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ΚΚΕΕ-Π2 πρέπει να φέρουν ειδική οπτικά αναγνώσιμη ετικέτα η οποία να περιέχει
σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική έκδοση.
Πρέπει να επιλέξετε ένα από τα τετραγωνίδια I.20 έως I.25 και ένα από τα τετραγωνίδια II.9 έως II.16· για κάθε τετραγωνίδιο πρέπει
να κάνετε μία επιλογή.
Αν το τετραγωνίδιο σας επιτρέπει να κάνετε μία ή περισσότερες επιλογές, στην ηλεκτρονική έκδοση του ΚΚΕΕ-Π2 θα εμφανιστούν
μόνο οι επιλογές που κάνατε.
Αν ένα τετραγωνίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί, το περιεχόμενό του θα εμφανιστεί ως κείμενο με ορατή διαγραφή.
Η σειρά των τετραγωνιδίων στο υπόδειγμα του ΚΚΕΕ-Π2, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των τετραγωνιδίων αυτών είναι
ενδεικτικά.
Αν απαιτείται σφραγίδα, το ισοδύναμό της στην ηλεκτρονική μορφή είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα.
ΜΕΡΟΣ I – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τετρα
γωνί
διο
I.1.

Περιγραφή

Αποστολέας/εξαγωγέας
Συμπληρώστε την εμπορική οργάνωση που αποστέλλει το φορτίο (στην τρίτη χώρα).

I.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES (επαναλαμβάνεται στα
τετραγωνίδια II.2 και III.2).

I.3

Τοπικός αριθ. αναφοράς
Συμπληρώστε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγεί η αρμόδια αρχή.

I.4

Συνοριακός σταθμός ελέγχου
Επιλέξτε την ονομασία του συνοριακού σταθμού ελέγχου (ΣΣΕ).
Στην περίπτωση έκδοσης επόμενου ΚΚΕΕ για φορτίο που δεν πληροί τις απαιτήσεις, αναφέρετε την ονομασία της
μονάδας TRACES που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της ελεύθερης ζώνης, της ελεύθερης αποθήκης ή της
τελωνειακής αποθήκης στην οποία παραδόθηκε και αποθηκεύτηκε το φορτίο.

I.5

Κωδικός συνοριακού σταθμού ελέγχου
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES στον ΣΣΕ.

I.6

Παραλήπτης/εισαγωγέας
Συμπληρώστε τη διεύθυνση του προσώπου ή του εμπορικού οργανισμού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της τρίτης
χώρας. Αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα του παραλήπτη που αναφέρεται
σε συναφή εμπορικά έγγραφα.

I.7

Τόπος προορισμού
Συμπληρώστε τη διεύθυνση παράδοσης στην Ένωση. Απαιτείται τόσο για τα αγαθά που πληρούν τις απαιτήσεις όσο και
για τα αγαθά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις (βλέπε τετραγωνίδιο I.19).
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I.8

Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο
Είναι το πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 97/78/ΕΚ (επίσης πράκτορας ή
δηλών), το οποίο είναι υπεύθυνο για το φορτίο όταν αυτό παρουσιάζεται στον συνοριακό σταθμό ελέγχου και το οποίο
προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στις αρμόδιες αρχές εξ ονόματος του εισαγωγέα: συμπληρώστε το
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση.

I.9

Συνοδευτικά έγγραφα
Κτηνιατρικό πιστοποιητικό/έγγραφο:
Ημερομηνία έκδοσης: είναι η ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφη το πιστοποιητικό ή το έγγραφο από τον επίσημο
κτηνίατρο ή την αρμόδια αρχή.
Αριθμός: συμπληρώστε τον μοναδικό επίσημο αριθμό του πιστοποιητικού. Για προϊόντα από εγκεκριμένη ή
καταχωρισμένη επιχείρηση ή πλοίο, συμπληρώστε το όνομα και τον αριθμό έγκρισης/καταχώρισης, κατά περίπτωση. Για
τα έμβρυα, τα ωάρια και το σπέρμα, αναφέρετε τον αριθμό ταυτότητας της εγκεκριμένης ομάδας συλλογής.
Αριθμός αναφοράς εμπορικού εγγράφου: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή εμπορικού
εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

I.10

Προηγούμενη κοινοποίηση
Αναφέρετε την κατ’ εκτίμηση ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φτάσει στον ΣΣΕ.

I.11

Χώρα καταγωγής
Αφορά τη χώρα όπου έχει παραχθεί, κατασκευαστεί ή συσκευαστεί το τελικό προϊόν.

I.12

Άνευ αντικειμένου

I.13

Μέσο μεταφοράς
Αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφος τον αριθμό πτήσης, για σκάφος το
όνομα του πλοίου, για οδικά οχήματα τον αριθμό κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκουμένου, κατά περίπτωση,
για σιδηρόδρομο την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού.

I.14

Χώρα αποστολής
Είναι η τρίτη χώρα στην οποία το φορτίο φορτώθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς του για να αποσταλεί στην Ένωση.

I.15

Επιχείρηση καταγωγής
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση της επωνυμίας και της διεύθυνσης (οδός, πόλη και
περιφέρεια/επαρχία/πολιτεία, κατά περίπτωση), της χώρας και του κωδικού ISO της χώρας της/των επιχείρησης/-εων
καταγωγής.
Κατά περίπτωση, συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης ή έγκρισης.

I.16

Συνθήκες μεταφοράς
Επιλέξτε τη σχετική θερμοκρασία κατά τη μεταφορά.

I.17

Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/αριθμός σφραγίδας
Συμπληρώστε όλους τους αριθμούς ταυτοποίησης της σφραγίδας και του εμπορευματοκιβωτίου, κατά περίπτωση.
Για την επίσημη σφραγίδα, συμπληρώστε τον αριθμό της επίσημης σφραγίδας όπως αναφέρεται στο επίσημο
πιστοποιητικό και σημειώστε «επίσημη σφραγίδα» ή υποδείξτε οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα όπως αναφέρεται στα
συνοδευτικά έγγραφα.

I.18

Πιστοποιείται ως ή για
Σημειώστε την κατηγορία για την οποία παρουσιάζεται το φορτίο: ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφή, φαρμακευτική
χρήση, τεχνική χρήση ή άλλο σκοπό.

I.19

Συμμόρφωση των αγαθών
Σημειώστε «πληρούν τις απαιτήσεις» για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται για ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική
αγορά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποδεκτά αλλά θα υποβληθούν σε διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς
και αυτών τα οποία, αφού λάβουν κτηνιατρική άδεια για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, μπορούν να αποθηκευτούν
υπό τελωνειακό έλεγχο και να εκτελωνιστούν αργότερα είτε στο τελωνείο στο οποίο υπάγεται γεωγραφικά ο
συνοριακός σταθμός ελέγχου είτε σε άλλη τοποθεσία.
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Σημειώστε «δεν πληρούν τις απαιτήσεις» για τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζονται για
ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες αποθήκες, τελωνειακές αποθήκες ή προμηθευτές πλοίων ή πλοία ή τα οποία είναι σε
διαμετακόμιση προς μία τρίτη χώρα (βλέπε τετραγωνίδια 22 και 24).
I.20

Για μεταφόρτωση
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό αν το φορτίο δεν προορίζεται να εισαχθεί από τον συγκεκριμένο ΣΣΕ αλλά να συνεχίσει
το ταξίδι του με άλλο πλοίο ή αεροπλάνο είτε για εισαγωγή στην ΕΕ από δεύτερο και επόμενο ΣΣΕ της/του ΕΕ/ΕΟΧ είτε
με προορισμό μια τρίτη χώρα.
Συμπληρώστε την ονομασία του δεύτερου και επόμενου ΣΣΕ και τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό του που έχει
χορηγηθεί από το σύστημα TRACES ή την ονομασία της τρίτης χώρας προορισμού και τον κωδικό ISO της χώρας.

I.21

Άνευ αντικειμένου

I.22

Για διαμετακόμιση
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό για τα φορτία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζονται για μία τρίτη
χώρα διακινούμενα μέσω της/του ΕΕ/κράτους του ΕΟΧ οδικώς, σιδηροδρομικώς ή διά πλωτής οδού.
Συμπληρώστε την ονομασία του ΣΣΕ στον οποίο τα προϊόντα πρόκειται να εγκαταλείψουν την ΕΕ (ΣΣΕ εξόδου) και τον
μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό του που έχει χορηγηθεί από το σύστημα TRACES.
Συμπληρώστε την ονομασία της τρίτης χώρας προορισμού και τον κωδικό ISO της χώρας.

I.23

Για την εσωτερική αγορά
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό για τα φορτία που παρουσιάζονται για να διατεθούν στην ενιαία αγορά.
Αφορά επίσης τα φορτία τα οποία, αφού λάβουν κτηνιατρική άδεια ως αποδεκτά για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία,
μπορούν να αποθηκευτούν υπό τελωνειακό έλεγχο και να εκτελωνιστούν αργότερα είτε στο τελωνείο στο οποίο υπάγεται
γεωγραφικά ο συνοριακός σταθμός ελέγχου είτε σε άλλη τοποθεσία.

I.24

Για τα αγαθά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
Επιλέξτε το είδος προορισμού για την παράδοση και την υπό κτηνιατρικό έλεγχο αποθήκευση του φορτίου: ελεύθερη
ζώνη, ελεύθερη αποθήκη, τελωνειακή αποθήκη ή προμηθευτής πλοίου.

I.25

Για επανείσοδο
Η επανείσοδος αφορά φορτία καταγωγής ΕΕ των οποίων απορρίφθηκε η είσοδος σε μια τρίτη χώρα και τα οποία
επιστρέφονται στην επιχείρηση καταγωγής στην ΕΕ.

I.26

Άνευ αντικειμένου

I.27

Μέσο μεταφοράς μετά τον ΣΣΕ
Επιλέξτε το κατάλληλο μέσο μεταφοράς για τα αγαθά που προορίζονται για μεταφόρτωση ή επανείσοδο και για τα
αγαθά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις και βρίσκονται σε διαμετακόμιση (βλέπε επεξηγηματική σημείωση στο
τετραγωνίδιο I.13).

I.28

Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου.

I.29

Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου.

I.30

Άνευ αντικειμένου

I.31

Περιγραφή του φορτίου
Αναφέρετε τα είδη των ζώων, την επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν τα προϊόντα και τον αριθμό και το είδος των
συσκευασιών που αποτελούν το φορτίο, π.χ. 50 κιβώτια των 2 kg ή τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων.
Αναφέρετε τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα ψηφία του σχετικού κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), όπως
καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία. Οι κωδικοί
αυτοί απαριθμούνται επίσης στην απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (και ισοδυναμούν με τους κωδικούς του
εναρμονισμένου συστήματος). Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων μόνον, όταν υπάρχει ένα πιστοποιητικό με ένα
φορτίο που περιέχει περισσότερους του ενός κωδικούς προϊόντων, οι επιπλέον κωδικοί πρέπει να αναφέρονται στο ΚΚΕΕ.
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I.32

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας
Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό των μονάδων συσκευασίας που περιέχει το φορτίο, κατά περίπτωση.

I.33

Συνολική ποσότητα
Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό σωληναρίων για σπέρμα, ωάρια και έμβρυα, κατά περίπτωση.

I.34

Συνολικό καθαρό βάρος/συνολικό μεικτό βάρος (kg)
Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως το σύνολο της
μάζας των προϊόντων χωρίς τους άμεσους περιέκτες τους ή άλλη συσκευασία.
Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως η συνολική μάζα των προϊόντων και των άμεσων περιεκτών
και όλων των συσκευασιών τους, αλλά εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού
μεταφοράς.

I.35

Δήλωση
Η δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το φορτίο:
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η υπεύθυνος/-η για το φορτίο που αναφέρεται λεπτομερώς ανωτέρω δηλώνω ότι, εξ όσων
γνωρίζω, οι πληροφορίες στο Μέρος I του παρόντος εγγράφου είναι αληθείς και πλήρεις και ότι δεσμεύομαι να
συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του κόστους για τους
κτηνιατρικούς ελέγχους, την ανάκτηση φορτίων που απορρίφθηκαν μετά τη διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ σε τρίτη χώρα
[άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] ή του κόστους καταστροφής, αν χρειαστεί.

ΜΕΡΟΣ II – ΕΛΕΓΧΟΙ

Τετρα
γωνί
διο
II.1.

Περιγραφή

Προηγούμενο ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES για το ΚΚΕΕ που
χρησιμοποιήθηκε πριν τη μεταφόρτωση.

II.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

II.3

Έλεγχος εγγράφων
Συμπληρώνεται για όλα τα φορτία.

II.4

Έλεγχος ταυτότητας
Σημειώστε «Έλεγχος σφραγίδας» όταν δεν ανοίγονται τα εμπορευματοκιβώτια και ελέγχεται μόνον η σφραγίδα σύμφωνα
με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 97/78/ΕΚ.
Σημειώστε «Όχι» αν τα αγαθά μεταφορτώθηκαν από έναν ΣΣΕ σε άλλον ΣΣΕ.

II.5

Φυσικός έλεγχος
Η μνεία «Μειωμένοι έλεγχοι» αφορά το καθεστώς που θεσπίζεται στην απόφαση 94/360/ΕΟΚ της Επιτροπής, όταν το
φορτίο δεν έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, αλλά θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί ικανοποιητικά μόνο βάσει του ελέγχου των
εγγράφων και της ταυτότητας.
Η μνεία «Άλλοι» αναφέρεται στη διαδικασία επανεισαγωγής, σε μεταφερόμενα υπό έλεγχο αγαθά, σε μεταφόρτωση, σε
διαμετακόμιση ή στις διαδικασίες των άρθρων 12 και 13. Οι προορισμοί αυτοί μπορούν να συναχθούν από άλλα
τετραγωνίδια.

II.6

Εργαστηριακή δοκιμή
Επιλέξτε την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου οργανισμού για τον οποίο διεξάγεται έρευνα.
Η μνεία «Τυχαία» αναφέρεται σε δειγματοληψία κατά την οποία το φορτίο δεν κρατείται εν αναμονή των αποτελεσμάτων,
περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή προορισμού πρέπει να ενημερωθεί στο σύστημα TRACES (βλέπε άρθρο 8 της
οδηγίας 97/78/ΕΚ). Η μνεία «Κατόπιν υπόνοιας» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το φορτίο έχει είτε
κρατηθεί εν αναμονή ευνοϊκού αποτελέσματος, είτε έχει υποβληθεί σε δοκιμή λόγω προηγούμενης κοινοποίησης από
το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), είτε έχει υποβληθεί σε δοκιμή λόγω
ισχύοντος μέτρου διασφάλισης.
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II.7

Άνευ αντικειμένου

II.8

Άνευ αντικειμένου

II.9

Αποδεκτά για μεταφόρτωση
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό αν το φορτίο δεν προορίζεται να εισαχθεί από τον συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό
ελέγχου αλλά να συνεχίσει το ταξίδι του με άλλο πλοίο ή αεροπλάνο είτε για εισαγωγή στην ΕΕ από δεύτερο και επόμενο
ΣΣΕ της/του ΕΕ/ΕΟΧ είτε με προορισμό μια τρίτη χώρα (βλέπε άρθρο 9 της οδηγίας 97/78/ΕΚ και εκτελεστική απόφαση
2011/215/ΕΕ της Επιτροπής (1)).

II.10

Άνευ αντικειμένου

II.11

Αποδεκτά για διαμετακόμιση
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό αν είναι αποδεκτό να αποσταλούν φορτία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ σε
τρίτη χώρα μέσω του συγκεκριμένου κράτους μέλους της/του ΕΕ/ΕΟΧ οδικώς, σιδηροδρομικώς ή διά πλωτής οδού. Η
διαμετακόμιση πρέπει να πραγματοποιείται υπό κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της
οδηγίας 97/78/ΕΚ και της απόφασης 2000/208/ΕΚ.

II.12

Αποδεκτά για την εσωτερική αγορά
Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλα τα φορτία των οποίων έχει εγκριθεί η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην
ενιαία αγορά.
Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τα φορτία που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά, τα οποία, για οικονομικούς
λόγους, δεν εκτελωνίζονται αμέσως στον συνοριακό σταθμό ελέγχου και αποθηκεύονται υπό τελωνειακή εποπτεία σε
τελωνειακή αποθήκη ή εκτελωνίζονται αργότερα και/ή σε ένα διαφορετικό γεωγραφικό προορισμό.

II.13

Αποδεκτά για παρακολούθηση
Χρησιμοποιείται όταν τα φορτία γίνονται αποδεκτά αλλά πρέπει να μεταφερθούν σε ειδικό προορισμό που καθορίζεται
στα άρθρα 8 ή 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

II.14

Αποδεκτά ως αγαθά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
Χρησιμοποιείται για όλα τα φορτία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζονται για μεταφορά ή
αποθήκευση σε εγκεκριμένες αποθήκες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή σε εγκεκριμένες επιχειρήσεις
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

II.15

Άνευ αντικειμένου

II.16

Μη αποδεκτά
Αναφέρετε επακριβώς, όταν η εισαγωγή απορρίπτεται, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.
Συμπληρώστε την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προτεινόμενης ενέργειας.
Η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού πρέπει να αναφερθεί στο τετραγωνίδιο II.18.

II.17

Λόγοι απόρριψης
Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

II.18

Στοιχεία για τους ελεγχόμενους προορισμούς
Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τον αριθμό έγκρισης και τη διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και το λιμάνι) για όλους
τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω κτηνιατρικός έλεγχος του φορτίου.

II.19

Επανασφράγιση φορτίου
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Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα ενός φορτίου έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα του
εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί
γι’ αυτόν τον σκοπό.
II.20

Ταυτοποίηση του ΣΣΕ
Τίθεται η επίσημη σφραγίδα του ΣΣΕ ή της αρμόδιας αρχής στην περίπτωση φορτίων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις.

II.21

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Υπογραφή του κτηνιάτρου ή, στην περίπτωση λιμένων στους οποίους διακινούνται μόνον ψάρια, του υπαλλήλου που
έχει διορισθεί από την αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται στην απόφαση 93/352/ΕΟΚ:
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος ή υπάλληλος που έχει διορισθεί από την αρμόδια αρχή
πιστοποιώ ότι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι που έγιναν στο φορτίο αυτό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

II.22

Τέλη επιθεώρησης
Για εσωτερικούς σκοπούς

II.23

Αριθμός αναφοράς του τελωνειακού εγγράφου
Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, αν χρειαστεί.

II.24

Επόμενο ΚΚΕΕ
Αναφέρετε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που έχει χορηγηθεί από το σύστημα TRACES για το ΚΚΕΕ το οποίο
χρησιμοποιήθηκε για την τεκμηρίωση των ελέγχων μετά τη μεταφόρτωση.

(1) Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη
μεταφόρτωση στον συνοριακό σταθμό επιθεώρησης εισόδου παρτίδων προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση ή για τρίτες
χώρες (ΕΕ L 90 της 6.4.2011, σ. 50).

ΜΕΡΟΣ III – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τετρα
γωνί
διο
III.1

Περιγραφή

Προηγούμενο ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο II.1.

III.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

III.3

Επόμενο ΚΚΕΕ
Συμπληρώστε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσότερων ΚΚΕΕ που αναφέρονται στο τετραγωνίδιο II.24.

III.4

Στοιχεία σχετικά με την επαναποστολή
Συμπληρώστε το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία ταυτοποίησής του, την ονομασία του ΣΣΕ εξόδου,
τη χώρα προορισμού και την ημερομηνία επαναποστολής, αμέσως μόλις γνωστοποιηθούν.

III.5

Παρακολούθηση από
Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, την αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της παραλαβής και της συμμόρφωσης του
φορτίου που καλύπτεται από το παρόν ΚΚΕΕ.

III.6

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Αφορά την υπογραφή του/της υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος/-η στην περίπτωση επαναποστολής και
παρακολούθησης των φορτίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΕΡΟΣ 1

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου για τα ζώα - υπόδειγμα 2
(ΚΚΕΕ-Ζ2)
Γενικά

Οι καταχωρίσεις στο μέρος I αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση του ΚΚΕΕ-Ζ2.
Τα εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ΚΚΕΕ-Ζ2 πρέπει να φέρουν ειδική οπτικά αναγνώσιμη ετικέτα η οποία να περιέχει
σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική έκδοση.
Πρέπει να επιλέξετε ένα από τα τετραγωνίδια I.20 έως I.26 και από τα τετραγωνίδια II.9 έως II.16· για κάθε τετραγωνίδιο πρέπει να
κάνετε μία επιλογή.
Αν το τετραγωνίδιο σας επιτρέπει να κάνετε μία ή περισσότερες επιλογές, στην ηλεκτρονική έκδοση του ΚΚΕΕ-Ζ2 θα εμφανιστούν
μόνο οι επιλογές που κάνατε.
Αν ένα τετραγωνίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί, το περιεχόμενό του θα εμφανιστεί ως κείμενο με ορατή διαγραφή.
Η σειρά των τετραγωνιδίων στο υπόδειγμα του ΚΚΕΕ-Ζ2, καθώς το μέγεθος και το σχήμα των τετραγωνιδίων αυτών είναι
ενδεικτικά.
Αν απαιτείται σφραγίδα, το ισοδύναμό της στην ηλεκτρονική μορφή είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα.
ΜΕΡΟΣ I – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τετραγωνίδιο
I.1.

Περιγραφή
Αποστολέας/εξαγωγέας
Συμπληρώστε την εμπορική οργάνωση που αποστέλλει το φορτίο (στην τρίτη χώρα).

I.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES (επαναλαμβάνεται στα
τετραγωνίδια II.2 και III.2).

I.3

Τοπικός αριθ. αναφοράς
Συμπληρώστε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγεί η αρμόδια αρχή.

I.4

Συνοριακός σταθμός ελέγχου
Επιλέξτε την ονομασία του συνοριακού σταθμού ελέγχου (ΣΣΕ).

I.5

Κωδικός συνοριακού σταθμού ελέγχου
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES στον ΣΣΕ (έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

I.6

Παραλήπτης/εισαγωγέας
Συμπληρώστε τη διεύθυνση του προσώπου ή του εμπορικού οργανισμού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό
της τρίτης χώρας. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι υποχρεωτικά.

I.7

Τόπος προορισμού
Ο τόπος στον οποίο μεταφέρονται τα ζώα για την τελική εκφόρτωση (δεν υπολογίζονται οι σταθμοί ελέγχου) και
φυλάσσονται σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες.
Συμπληρώστε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα.
Ο τόπος προορισμού μπορεί να είναι ίδιος με τον τόπο του παραλήπτη.

I.8

Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο
Είναι το πρόσωπο (μεταξύ άλλων μπορεί να είναι πράκτορας ή δηλών) το οποίο είναι υπεύθυνο για το φορτίο
όταν αυτό παρουσιάζεται στον συνοριακό σταθμό ελέγχου και το οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις
στις αρμόδιες αρχές εξ ονόματος του εισαγωγέα: συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση.
Το πρόσωπο αυτό οφείλει να ενημερώσει τον ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ.
Το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του φορτίου και ο παραλήπτης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
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I.9

Συνοδευτικά έγγραφα
Αριθμός: συμπληρώστε τον μοναδικό επίσημο αριθμό του πιστοποιητικού.
Ημερομηνία έκδοσης: είναι η ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφη το πιστοποιητικό ή το έγγραφο από τον
επίσημο κτηνίατρο ή την αρμόδια αρχή.
Συνοδευτικά έγγραφα: αφορά κυρίως ορισμένα είδη ίππων (διαβατήριο ίππων) ή ζωοτεχνικά έγγραφα ή άδειες CITES.
Αριθμός αναφοράς εμπορικού εγγράφου: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή
εμπορικού εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

I.10

Προηγούμενη κοινοποίηση
Συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα που αναμένεται να φτάσουν τα φορτία στον ΣΣΕ.
Οι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται [σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ] να ενημερώνουν μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα το κτηνιατρικό προσωπικό του ΣΣΕ,
στον οποίο πρόκειται να φτάσουν τα ζώα, σχετικά με τον αριθμό, τη φύση των ζώων και την αναμενόμενη ώρα
άφιξης των ζώων.

I.11

Χώρα καταγωγής
Είναι η χώρα στην οποία βρίσκονταν τα ζώα κατά την απαιτούμενη περίοδο (τρεις μήνες για τα βοοειδή, τους
χοίρους, τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή· τα ιπποειδή αναπαραγωγής, ισχνά ή
εγγεγραμμένα και τα πουλερικά· έξι μήνες για τα βοοειδή και τους χοίρους ισχνά και αναπαραγωγής· τα
αιγοπρόβατα αναπαραγωγής, ισχνά ή προς πάχυνση).
Όταν πρόκειται για επανείσοδο ίππων, σημαίνει τη χώρα από την οποία απεστάλησαν τελευταία.

I.12

Περιοχή καταγωγής
Περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα ζώα κατά την ίδια περίοδο που απαιτείται για τη χώρα: αφορά μόνο τις χώρες
που διαιρούνται σε περιφέρειες και στις οποίες οι εισαγωγές επιτρέπονται μόνο από συγκεκριμένες περιοχές της
συγκεκριμένης χώρας. Οι κωδικοί των περιφερειών ορίζονται στους σχετικούς κανόνες.

I.13

Μέσο μεταφοράς
Συμπληρώστε τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς προς τον ΣΣΕ.
Τρόπος μεταφοράς (αεροπορικώς, διά θαλάσσης, σιδηροδρομικών, οδικώς).
Ταυτοποίηση του μέσου μεταφοράς: για αεροπορική μεταφορά τον αριθμό της πτήσης· για θαλάσσια μεταφορά το
όνομα του πλοίου· για σιδηροδρομική μεταφορά τον αριθμό του τρένου και του βαγονιού και για οδική μεταφορά
τον αριθμό κυκλοφορίας του οδικού οχήματος και τον αριθμό του ρυμουλκουμένου, κατά περίπτωση.

I.14

Άνευ αντικειμένου

I.15

Επιχείρηση καταγωγής
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση της επωνυμίας και της διεύθυνσης (οδός, πόλη
και περιφέρεια/επαρχία/πολιτεία, κατά περίπτωση), της χώρας και του κωδικού ISO της χώρας της/των
επιχείρησης/-εων καταγωγής.
Κατά περίπτωση, συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης ή έγκρισης.

I.16

Άνευ αντικειμένου

I.17

Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/αριθμός σφραγίδας
Συμπληρώστε όλους τους αριθμούς ταυτοποίησης της σφραγίδας και του εμπορευματοκιβωτίου, κατά
περίπτωση.
Για την επίσημη σφραγίδα, συμπληρώστε τον αριθμό της επίσημης σφραγίδας όπως αναφέρεται στο επίσημο
πιστοποιητικό και σημειώστε «επίσημη σφραγίδα» ή υποδείξτε οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα όπως αναφέρεται
στα συνοδευτικά έγγραφα.

I.18

Πιστοποιείται ως ή για
Συμπληρώστε τις πληροφορίες όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.
«Οργανισμός που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ» είναι οργανισμός, ίδρυμα ή κέντρο επίσημα
εγκεκριμένο. Η επιλογή «καραντίνα» αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 139/2013 (1) για ορισμένα πτηνά και
στην οδηγία 92/65/ΕΚ για τα πτηνά, τους σκύλους και τις γάτες. Η επιλογή «μετεγκατάσταση» αφορά τα
μαλάκια. Η επιλογή «άλλο» προορίζεται για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα ταξινόμηση.

I.19

Άνευ αντικειμένου
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I.20

Για μεταφόρτωση
Χρησιμοποιήστε αυτό το τετραγωνίδιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, αν το
φορτίο δεν προορίζεται να εισαχθεί από τον συγκεκριμένο ΣΣΕ και τα ζώα συνεχίζουν το ταξίδι τους, ανάλογα
με την περίπτωση, με το ίδιο πλοίο ή αεροσκάφος, με προορισμό έναν άλλο ΣΣΕ για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Συμπληρώστε τον αριθμό μονάδας που έχει χορηγηθεί από το
σύστημα TRACES - βλέπε τετραγωνίδιο I.5.
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την άφιξη ζώων στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ από μια τρίτη
χώρα για διαμετακόμιση με προορισμό μια άλλη τρίτη χώρα με το ίδιο αεροπλάνο ή πλοίο.

I.21

Άνευ αντικειμένου

I.22

Για διαμετακόμιση
Σημαίνει τη διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ ή του ΕΟΧ ζώων από τρίτη χώρα που προορίζονται για άλλη τρίτη χώρα
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ. Συμπληρώστε τον κωδικό ISO της τρίτης χώρας προορισμού.
ΣΣΕ εξόδου: ονομασία του ΣΣΕ από τον οποίο τα ζώα πρόκειται να εγκαταλείψουν το έδαφος της ΕΕ.

I.23

Για την εσωτερική αγορά
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό για τα φορτία που προορίζονται να διατεθούν στην ενωσιακή αγορά.

I.24

Άνευ αντικειμένου

I.25

Για επανείσοδο
Η επανείσοδος αφορά μόνο τα εγγεγραμμένα ιπποειδή που προορίζονται για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και
πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή [κανονισμός (ΕΕ) 218/659 (2)].

I.26

Για προσωρινή αποδοχή
Η προσωρινή αποδοχή αφορά μόνο τα εγγεγραμμένα ιπποειδή. Συμπληρώστε το σημείο και την ημερομηνία
εξόδου (90 ημέρες από την αποδοχή κατ’ ανώτατο όριο).

I.27

Μέσο μεταφοράς μετά τον ΣΣΕ
Αναφέρετε τον τρόπο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί μετά τη διέλευση του φορτίου από το ΣΣΕ και
συμπληρώστε τα στοιχεία (βλέπε επεξηγηματική σημείωση στο τετραγωνίδιο I.13).
Η επιλογή «άλλο» αφορά τους τρόπους μεταφοράς που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1/2005 (3) για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

I.28

Μεταφορέας
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, συμπληρώστε τον αριθμό έγκρισης του
μεταφορέα και στην περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι μέλος της IATA.

I.29

Ημερομηνία αναχώρησης
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά της κατ’ εκτίμηση ημερομηνίας και ώρας
αναχώρησης από τον ΣΣΕ.

I.30

Ημερολόγιο ταξιδίου
Αναφέρετε αν υποβλήθηκε ημερολόγιο ταξιδίου που συνοδεύει τα ζώα βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1/2005.

I.31

Περιγραφή του φορτίου
Είδος: αναφέρετε το είδος του ζώου με την κοινή του ονομασία και, εφόσον χρειάζεται, τη ράτσα.
Για τα μη κατοικίδια είδη ζώων (ιδίως εκείνα που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους, για εκθέσεις ή για
ερευνητικά ιδρύματα) αναφέρετε την επιστημονική ονομασία τους.

I.32

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας
Συμπληρώστε τον αριθμό των κιβωτίων, κλωβών ή ιπποφορείων στα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

I.33

Συνολική ποσότητα
Συμπληρώστε τον αριθμό ή το βάρος σε kg όπως αναφέρεται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή σε άλλα έγγραφα.
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I.34

Συνολικό καθαρό βάρος/συνολικό μεικτό βάρος (kg)
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
να δηλώσετε το συνολικό καθαρό βάρος (δηλαδή τη μάζα των ίδιων των ζώων χωρίς τους άμεσους περιέκτες
τους ή άλλη συσκευασία)·
να δηλώσετε το συνολικό μεικτό βάρος (δηλαδή το σύνολο της μάζας των ζώων συν τους άμεσους περιέκτες
τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και άλλου
εξοπλισμού μεταφοράς).

I.35

Δήλωση
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η υπεύθυνος/-η για το φορτίο που αναφέρεται λεπτομερώς ανωτέρω δηλώνω ότι, εξ όσων
γνωρίζω, οι πληροφορίες στο Μέρος I του παρόντος εγγράφου είναι αληθείς και πλήρεις και ότι δεσμεύομαι να
συμμορφωθώ με τις νόμιμες απαιτήσεις της οδηγίας 91/496/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του
κόστους για τους κτηνιατρικούς ελέγχους, την επαναποστολή των φορτίων, την καραντίνα ή την απομόνωση
των ζώων, ή του κόστους ευθανασίας και διάθεσης, αν χρειαστεί.
Η δήλωση αυτή δεσμεύει, επίσης, τον/την υπογράφοντα/-ουσα να δεχθεί τα φορτία που βρίσκονται υπό
διαμετακόμιση και των οποίων η είσοδος δεν έγινε δεκτή από μία τρίτη χώρα.

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2013, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων για
εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση και των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 1).
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2018, σχετικά με τους όρους για την είσοδο ζώντων ιπποειδών και
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 110 της 30.4.2018, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς
δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της
5.1.2005, σ. 1).

ΜΕΡΟΣ II – ΕΛΕΓΧΟΙ

Τετραγωνίδιο
II.1.

Περιγραφή
Προηγούμενο ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES στο ΚΚΕΕ που
χρησιμοποιήθηκε αν το φορτίο διαιρέθηκε ή σε περίπτωση μεταφόρτωσης (όπου διενεργήθηκαν επίσημοι
έλεγχοι), αντικατάστασης ή ακύρωσης.

II.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

II.3

Έλεγχος εγγράφων
Συμπληρώνεται για όλα τα φορτία. Στον έλεγχο αυτόν περιλαμβάνεται και η συμμόρφωση με τις εθνικές
απαιτήσεις ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο αυτόν
παρέχονται από τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπό του.

II.4

Έλεγχος ταυτότητας
Συγκρίνετε με τα πρωτότυπα πιστοποιητικά και έγγραφα.
Παρέκκλιση: σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό στην περίπτωση ζώων τα οποία μεταφορτώνονται από ένα ΣΣΕ σε
άλλο ΣΣΕ και για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος
3 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ.

II.5

Φυσικός έλεγχος
Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης και στοιχεία για τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα των
ζώων του φορτίου.
Παρέκκλιση: σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό στην περίπτωση ζώων τα οποία μεταφορτώνονται από ένα ΣΣΕ σε
άλλο και για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί φυσικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ. Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται επίσης για τα ζώα των ειδών που δεν
καλύπτονται από το παράρτημα Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ τα οποία εισάγονται σε ΣΣΕ κράτους μέλους το
οποίο δεν είναι ο τελικός προορισμός και για τα οποία οι φυσικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιηθούν στον
τόπο του τελικού προορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 τμήμα Α παράγραφος 1 στοιχείο β)
σημείο ii) της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ.
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II.6

Εργαστηριακή δοκιμή
Υποβλήθηκε σε δοκιμή για: δηλώστε την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου οργανισμού για τον οποίο
διεξάγεται έρευνα.
Η επιλογή «τυχαία» αναφέρεται σε μηνιαία δειγματοληψία σύμφωνα με την απόφαση 97/794/ΕΚ.
Η επιλογή «κατόπιν υπόνοιας» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι τα ζώα είναι
ασθενή ή παρουσιάζουν ενδείξεις ασθένειας ή υποβάλλονται σε δοκιμή λόγω ισχύοντος μέτρου διασφάλισης.
Εν αναμονή: σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό αν τα ζώα δεν έχουν αποσταλεί εν αναμονή των αποτελεσμάτων.

II.7

Έλεγχος για την καλή μεταχείριση των ζώων
Περιγράψτε τις συνθήκες μεταφοράς και την κατάσταση των ζώων κατά την άφιξη όσον αφορά τη μεταχείρισή τους.
Παρέκκλιση: σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό αν τα ζώα μεταφορτώνονται από ένα ΣΣΕ σε άλλο χωρίς να
υποβληθούν σε έλεγχο για την καλή μεταχείριση.

II.8

Συνέπειες της μεταφοράς στα ζώα
Σημειώστε τον αριθμό των νεκρών ζώων, των ζώων που δεν είναι σε θέση να ταξιδέψουν και τον αριθμό των
θηλυκών ζώων που γέννησαν ή απέβαλαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για τα ζώα που αποστέλλονται σε
μεγάλους αριθμούς (νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, μαλάκια κ.λπ.) προβείτε σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμό των
νεκρών ή ακατάλληλων ζώων, κατά περίπτωση.

II.9

Αποδεκτά για μεταφόρτωση
Συμπληρώστε το τετραγωνίδιο αυτό, κατά περίπτωση, για να δηλώσετε ότι τα ζώα γίνονται αποδεκτά για
μεταφόρτωση όπως ορίζεται στο τετραγωνίδιο. I.20.

II.10

Άνευ αντικειμένου

II.11

Αποδεκτά για διαμετακόμιση
Συμπληρώστε το τετραγωνίδιο αυτό αναφέροντας τα κράτη μέλη διαμετακόμισης σύμφωνα με το ημερολόγιο
ταξιδίου, κατά περίπτωση.

II.12

Αποδεκτά για την εσωτερική αγορά
Συμπληρώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο αν τα ζώα αποστέλλονται σε ελεγχόμενο προορισμό (σφαγείο,
εγκεκριμένο οργανισμό, χώρο απομόνωσης όπως ορίζεται στο τετραγωνίδιο I.18) που έχει εγκριθεί για την
εισαγωγή υπό συγκεκριμένους όρους.

II.13

Άνευ αντικειμένου

II.14

Άνευ αντικειμένου

II.15

Αποδεκτά για προσωρινή αποδοχή
Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο τα εγγεγραμμένα ιπποειδή. Τα ιπποειδή αυτά δεν επιτρέπεται να παραμείνουν
στο έδαφος της ΕΕ ή του ΕΟΧ πέραν της ημερομηνίας που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.26, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

II.16

Μη αποδεκτά
Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό για τα φορτία που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΕ ή για τις οποίες
υπάρχουν υπόνοιες.
Όταν η εισαγωγή απορρίπτεται, αναφέρετε επακριβώς τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοστεί. «Σφαγή»
σημαίνει ότι το κρέας των ζώων μπορεί να διατεθεί για ανθρώπινη κατανάλωση αν υποβληθεί σε επιθεώρηση.
«Ευθανασία» σημαίνει καταστροφή ή τελική διάθεση των ζώων το κρέας των οποίων είναι ακατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση.

II.17

Λόγοι απόρριψης
Συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο.
Η επιλογή «απουσία πιστοποιητικού/μη έγκυρο πιστοποιητικό» αφορά τις άδειες εισαγωγής ή τα έγγραφα
διαμετακόμισης που απαιτούνται από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη.

II.18

Στοιχεία για τους ελεγχόμενους προορισμούς
Συμπληρώστε τον αριθμό έγκρισης και τη διεύθυνση με τον ταχυδρομικό κώδικα για όλους τους προορισμούς
αν απαιτείται συμπληρωματικός κτηνιατρικός έλεγχος. Αφορά τα τετραγωνίδια II.9, II.11, II.12 και II.15. Για το
τετραγωνίδιο II.15 συμπληρώστε μόνο τη διεύθυνση της πρώτης εγκατάστασης. Για τους οργανισμούς που
καλύπτονται από ανωνυμία, συμπληρώστε μόνο τον αριθμό που τους έχει χορηγηθεί και όχι τη διεύθυνση.
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II.19

Επανασφράγιση φορτίου
Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα ενός φορτίου έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα
του εμπορευματοκιβωτίου. Θα πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν
χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

II.20

Ταυτοποίηση του ΣΣΕ
Επίσημη σφραγίδα του ΣΣΕ ή της αρμόδιας αρχής.

II.21

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου και ημερομηνία

II.22

Τέλη επιθεώρησης
Για εσωτερικούς σκοπούς

II.23

Αριθμός αναφοράς του τελωνειακού εγγράφου
Χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες για να προστεθούν τα σχετικά στοιχεία (π.χ. αριθμός
τελωνειακών πιστοποιητικών T1 ή T5), όταν τα φορτία παραμένουν υπό τελωνειακή εποπτεία για ορισμένη
χρονική περίοδο. Η πληροφορία αυτή προστίθεται συνήθως μετά την υπογραφή του κτηνιάτρου.

II.24

Επόμενο ΚΚΕΕ
Συμπληρώστε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσότερων επόμενων ΚΚΕΕ.

ΜΕΡΟΣ III – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τετραγωνίδιο
III.1

Περιγραφή
Προηγούμενο ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο II.1.

III.2

Αριθ. αναφοράς ΚΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

III.3

Επόμενο ΚΚΕΕ
Συμπληρώστε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσότερων ΚΚΕΕ που αναφέρονται στο τετραγωνίδιο II.24.

III.4

Στοιχεία σχετικά με την επαναποστολή
Συμπληρώστε το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία ταυτοποίησής του, τη χώρα και τον
κωδικός ISO της χώρας.
Συμπληρώστε την ημερομηνία επαναποστολής και την ονομασία του ΣΣΕ εξόδου, αμέσως μόλις οι πληροφορίες
γίνουν γνωστές.

III.5

Παρακολούθηση από
Συμπληρώστε την αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της παραλαβής και της συμμόρφωσης του φορτίου που
καλύπτεται από το παρόν ΚΚΕΕ: τον ΣΣΕ εξόδου, τον ΣΣΕ τελικού προορισμού ή τη μονάδα ελέγχου.
Αναφέρετε τον περαιτέρω προορισμό και/ή τους λόγους μη συμμόρφωσης ή αλλαγής του καθεστώτος των ζώων
(π.χ. μη έγκυρος προορισμός, ελλιπές ή μη έγκυρο πιστοποιητικό, αναντιστοιχία εγγράφου, ελλιπής ή μη έγκυρη
ταυτοποίηση, μη ικανοποιητικές δοκιμές, υπόνοιες για τα ζώα, νεκρά ζώα, χαμένα ζώα ή μετατροπή σε μόνιμη
εισαγωγή).

III.6

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Αφορά την υπογραφή του/της υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνος/-η πιστοποίησης στην
περίπτωση επαναποστολής και παρακολούθησης των φορτίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΕΡΟΣ 1

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το κοινό έγγραφο εισόδου - υπόδειγμα 2 (ΚΕΕ2)
Γενικά

Το Μέρος I συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
Τα Μέρη II και III συμπληρώνονται από την αρμόδια αρχή.
Οι καταχωρίσεις στο παρόν μέρος αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση του ΚΕΕ2.
Τα εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ΚΕΕ2 πρέπει να φέρουν ειδική οπτικά αναγνώσιμη ετικέτα η οποία να περιέχει σύνδεσμο
προς την ηλεκτρονική έκδοση.
Αν το τετραγωνίδιο σας επιτρέπει να κάνετε μία ή περισσότερες επιλογές, στην ηλεκτρονική έκδοση του ΚΕΕ2 θα εμφανιστούν μόνο
οι επιλογές που κάνατε.
Αν ένα τετραγωνίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί, το περιεχόμενό του θα εμφανιστεί ως κείμενο με ορατή διαγραφή.
Η σειρά των τετραγωνιδίων στο υπόδειγμα του ΚΕΕ2, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των τετραγωνιδίων αυτών είναι
ενδεικτικά.
Αν απαιτείται σφραγίδα, το ισοδύναμό της στην ηλεκτρονική μορφή είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα.
ΜΕΡΟΣ I – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τετραγωνίδιο
I.1.

Περιγραφή
Αποστολέας/εξαγωγέας
Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (του υπεύθυνου
της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) που αποστέλλει το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί
τηλεφώνου και φαξ ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

I.2

Αριθ. αναφοράς ΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES (επαναλαμβάνεται στα
τετραγωνίδια II.2 και III.2).

I.3

Τοπικός αριθ. αναφοράς
Συμπληρώστε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγεί η αρμόδια αρχή.

I.4

Καθορισμένο σημείο εισόδου
Συμπληρώστε την ονομασία του καθορισμένου σημείου εισόδου (ΚΣΕ) ή του σημείου ελέγχου, κατά περίπτωση.

I.5

Κωδικός καθορισμένου σημείου εισόδου
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που χορηγείται από το σύστημα TRACES στον ΚΣΕ ή στο σημείο
ελέγχου, κατά περίπτωση.

I.6

Παραλήπτης/εισαγωγέας
Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου
και φαξ ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

I.7

Τόπος προορισμού
Συμπληρώστε τη διεύθυνση παράδοσης στην Ένωση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ
ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

I.8

Υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο
Είναι το πρόσωπο (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή εκπρόσωπός του ή πρόσωπο που
εκτελεί τη διασάφηση εξ ονόματός τους) το οποίο είναι υπεύθυνο για το φορτίο όταν αυτό παρουσιάζεται στο
ΚΣΕ και το οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στην αρμόδια αρχή στο ΚΣΕ εξ ονόματος του
εισαγωγέα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί
τηλεφώνου και φαξ ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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I.9

Συνοδευτικά έγγραφα
Συμπληρώστε την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό των επίσημων εγγράφων που συνοδεύουν το φορτίο,
κατά περίπτωση.
Αριθμός αναφοράς εμπορικού εγγράφου: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή
εμπορικού εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

I.10

Προηγούμενη κοινοποίηση
Συμπληρώστε την κατ’ εκτίμηση ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φτάσει στο ΚΣΕ.

I.11

Χώρα καταγωγής
Είναι η χώρα από την οποία κατάγεται το προϊόν, η χώρα καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής του.

I.12

Άνευ αντικειμένου

I.13

Μέσο μεταφοράς
Αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφη, τον αριθμό πτήσης, για
σκάφη, το όνομα του πλοίου, για οδικά οχήματα, τον αριθμό κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκουμένου,
εάν ενδείκνυται, για σιδηροδρόμους, την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού.

I.14

Χώρα αποστολής
Είναι η τρίτη χώρα στην οποία το φορτίο φορτώθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς του για να αποσταλεί στην
Ένωση.

I.15

Άνευ αντικειμένου

I.16

Συνθήκες μεταφοράς
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που ενδείκνυται κατά τη μεταφορά.

I.17

Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/αριθμός σφραγίδας
Συμπληρώστε όλους τους αριθμούς ταυτοποίησης της σφραγίδας και του εμπορευματοκιβωτίου, κατά
περίπτωση.
Για την επίσημη σφραγίδα, συμπληρώστε τον αριθμό της επίσημης σφραγίδας όπως αναφέρεται στο επίσημο
πιστοποιητικό και σημειώστε «επίσημη σφραγίδα» ή υποδείξτε οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα όπως αναφέρεται
στα συνοδευτικά έγγραφα.

I.18

Πιστοποιείται ως ή για
Επιλέξτε τη χρήση για την οποία προορίζεται το εμπόρευμα όπως ορίζεται στο επίσημο πιστοποιητικό (όπου
απαιτείται) ή στο εμπορικό έγγραφο.
Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο ανάλογα με το αν το εμπόρευμα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
χωρίς προηγούμενη διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή επιλέξτε «ανθρώπινη
κατανάλωση») ή αν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ύστερα από τέτοιου είδους επεξεργασία (στην
περίπτωση αυτή επιλέξτε «περαιτέρω μεταποίηση») ή αν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως «ζωοτροφή» (στην
περίπτωση αυτή επιλέξτε «ζωοτροφή»).

I.19

Άνευ αντικειμένου

I.20

Για μεταφορά σε
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το ΚΣΕ επιλέγει το
τετραγωνίδιο αυτό για να επιτρέψει τη μεταφορά σε άλλο σημείο ελέγχου έπειτα από έλεγχο εγγράφων με
ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο ΚΣΕ.

I.21

Για μετέπειτα μεταφορά
Αναφέρετε την προτιμώμενη τοποθεσία στην οποία θα μεταφερθεί το φορτίο που έχει επιλεγεί για έλεγχο
ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, αν λάβει έγκριση από ΚΣΕ, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των φυσικών
ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 8.

I.22

Άνευ αντικειμένου

I.23

Για την εσωτερική αγορά
Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο όταν το φορτίο προορίζεται για εισαγωγή στην Ένωση (άρθρο 8).

I.24

Άνευ αντικειμένου
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I.25

Άνευ αντικειμένου

I.26

Άνευ αντικειμένου

I.27

Μέσο μεταφοράς μετά το ΚΣΕ
Επιλέξτε το κατάλληλο μεταφορικό μέσο σε περίπτωση μεταφοράς στο σημείο ελέγχου ή μετέπειτα μεταφοράς
(βλέπε επεξηγηματική σημείωση στο τετραγωνίδιο I.13).

I.28

Άνευ αντικειμένου

I.29

Άνευ αντικειμένου

I.30

Άνευ αντικειμένου

I.31

Περιγραφή του φορτίου
Περιγράψτε λεπτομερώς τα αγαθά (συμπεριλαμβανομένου του τύπου, για τις ζωοτροφές).
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ταυτοποίησης του αγαθού όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα I (μαζί με την
υποδιαίρεση TARIC, όπου ισχύει).
Προσδιορίστε το είδος της συσκευασίας.

I.32

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας
Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό των μονάδων συσκευασίας που περιέχει το φορτίο, κατά περίπτωση.

I.33

Συνολική ποσότητα
Συμπληρώστε τον αριθμό των τεμαχίων ή τον όγκο, κατά περίπτωση.

I.34

Συνολικό καθαρό βάρος/συνολικό μεικτό βάρος (kg)
Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως το σύνολο
της μάζας των προϊόντων χωρίς τους άμεσους περιέκτες τους ή άλλη συσκευασία.
Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως η συνολική μάζα των προϊόντων και των άμεσων
περιεκτών και όλων των συσκευασιών τους, αλλά εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και
άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

I.35

Δήλωση
Η δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το φορτίο:
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το ανωτέρω φορτίο δηλώνω
ότι, εξ όσων γνωρίζω, οι πληροφορίες στο Μέρος I του παρόντος εγγράφου είναι αληθείς και πλήρεις και ότι
δεσμεύομαι να συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 σχετικά με τους
επίσημους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του κόστους των επίσημων ελέγχων και των
παρεπόμενων επίσημων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα
τρόφιμα.

ΜΕΡΟΣ II – ΕΛΕΓΧΟΙ

Τετρα
γωνί
διο
II.1.

Περιγραφή

Προηγούμενο ΚΕΕ
Αναφέρετε στη θέση αυτή τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγείται από το σύστημα TRACES για το ΚΕΕ
που χρησιμοποιήθηκε πριν τη μεταφορά σε σημείο ελέγχου ή πριν τη μετέπειτα μεταφορά.

II.2

Αριθ. αναφοράς ΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

II.3

Έλεγχος εγγράφων
Συμπληρώνεται για όλα τα φορτία.
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ΜΕΡΟΣ II – ΕΛΕΓΧΟΙ

II.4

Έλεγχος ταυτότητας
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει τα αποτελέσματα των ελέγχων ταυτότητας.

II.5

Φυσικός έλεγχος
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει αν το φορτίο έχει επιλεγεί για φυσικούς ελέγχους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να διενεργηθούν σε διαφορετικό
σημείο ελέγχου.
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων.

II.6

Εργαστηριακή δοκιμή
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή του σημείου ελέγχου αναφέρει τα αποτελέσματα της εργαστηριακής δοκιμής εδώ. Συμπληρώστε το τετραγωνίδιο
αυτό με την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για τα οποία διενεργήθηκε εργαστηριακή δοκιμή.

II.7

Άνευ αντικειμένου

II.8

Άνευ αντικειμένου

II.9

Αποδεκτά για μεταφορά σε
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και ύστερα από
ικανοποιητικό αποτέλεσμα του ελέγχου των εγγράφων, η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει το σημείο ελέγχου στο οποίο
μπορεί να μεταφερθεί το φορτίο για τη διενέργεια των φυσικών ελέγχων και του ελέγχου ταυτότητας.

II.10

Αποδεκτά για μετέπειτα μεταφορά σε
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει αν το φορτίο έχει εγκριθεί για τη μετέπειτα μεταφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8.
Η μετέπειτα μεταφορά μπορεί να επιτρέπεται μόνον αν οι έλεγχοι ταυτότητας πραγματοποιήθηκαν στο ΚΣΕ και εφόσον
τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Επομένως το τετραγωνίδιο ΙΙ.4 συμπληρώνεται τη στιγμή που εγκρίνεται η
μετέπειτα μεταφορά, ενώ το τετραγωνίδιο ΙΙ.5 συμπληρώνεται μόλις γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών δοκιμών.

II.11

Άνευ αντικειμένου

II.12

Αποδεκτά για την εσωτερική αγορά
Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλα τα φορτία που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο
εσωτερικό της Ένωσης.

II.13

Άνευ αντικειμένου

II.14

Άνευ αντικειμένου

II.15

Άνευ αντικειμένου

II.16

Μη αποδεκτά
Αναφέρετε με σαφήνεια την ημερομηνία έως την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου
λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος των ελέγχων.

II.17

Λόγοι απόρριψης
Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

II.18

Στοιχεία για τους ελεγχόμενους προορισμούς (II.9, II.10 και II.16)
Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τον αριθμό έγκρισης και τη διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και το λιμάνι) για όλους
τους προορισμούς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου.

II.19

Επανασφράγιση φορτίου
Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα ενός φορτίου έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα του
εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί
γι’ αυτόν τον σκοπό.
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II.20

Ταυτοποίηση του ΚΣΕ ή του σημείου ελέγχου
Τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο
19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου.

II.21

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου:
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η επιθεωρητής/-ρια του ΚΣΕ/σημείου ελέγχου, πιστοποιώ ότι οι έλεγχοι που
έγιναν στο φορτίο διεξήχθησαν σύμφωνα με τις ενωσιακές απαιτήσεις.

II.22

Τέλη επιθεώρησης
Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά των τελών επιθεώρησης:

II.23

Αριθμός αναφοράς του τελωνειακού εγγράφου
Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, αν χρειαστεί.

II.24

Επόμενο ΚΕΕ
Αναφέρετε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που χορηγείται από το σύστημα TRACES για το ΚΕΕ που
χρησιμοποιήθηκε μετά τη μεταφορά σε σημείο ελέγχου ή μετά τη μετέπειτα μεταφορά.

ΜΕΡΟΣ III – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τετρα
γωνί
διο
III.1

Περιγραφή

Προηγούμενο ΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο II.1.

III.2

Αριθ. αναφοράς ΚΕΕ
Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

III.3

Επόμενο ΚΕΕ
Συμπληρώστε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσότερων ΚΕΕ που αναφέρονται στο τετραγωνίδιο II.24.

III.4

Στοιχεία σχετικά με την εκ νέου αποστολή
Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία ταυτοποίησής του, τη χώρα
προορισμού και την ημερομηνία της επαναποστολής, μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά. Η αναφορά της ονομασίας του
ΣΣΕ εξόδου ή του ΚΣΕ είναι προαιρετική.

III.5

Παρακολούθηση
Αναφέρετε τη μονάδα της τοπικής αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη, κατά περίπτωση, για την εποπτεία σε περίπτωση
«καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό» του φορτίου. Στο τετραγωνίδιο αυτό η εν λόγω αρχή
αναφέρει το αποτέλεσμα της άφιξης του φορτίου και ότι αντιστοιχεί στο αναμενόμενο.

III.6

Αρμόδιος/-α υπάλληλος για την πιστοποίηση
Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 19 παράγραφος 1, του υπεύθυνου υπαλλήλου του σημείου ελέγχου, σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής».
Στην περίπτωση «καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό», αναφέρεται στην υπογραφή του υπεύθυνου
υπαλλήλου της τοπικής αρμόδιας αρχής.
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