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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 1993

για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την
επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτισ
τικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή
(93/ 195/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ" ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 90/426/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές
ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών 0), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 92/36/EOK 0, και ιδίως το
άρθρο 19 σημείο ii),
Εκτιμώντας:

ότι, με την απόφαση 79/542/EOK του Συμβουλίου (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/ IOO/EOK
της Επιτροπής (4), έχει καθοριστεί o κατάλογος των τρίτων
χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν, ειδικότε
ρα, τις εισαγωγές ιπποειδών'

ότι είναι, επίσης, αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η διαίρεση σε
περιφέρειες ορισμένων τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται
στον εν λόγω πίνακα, πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμε
νο της αποφάσεως 92/160/EOK της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/ 161 /EOK (6)'

ότι οι εθνικές κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την
υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα κράτη
μέλη , με τηλεγράφημα, τηλετυπία ή τηλεφωτοτυπία, εντός
24 ορών, την επιβεβαίωση της εμφάνισης οποιασδήποτε
μολυσματικής ή μεταδοτικής νόσου των ιπποειδών των
πινάκων A και B του αρμόδιου κτηνιατρικού οργανισμού

[International Office of Epizootics (IOE )] ή την έγκριση για
τη διεξαγωγή εμβολιασμού αυτών ή, εντός εύλογου χρονι
κού διαστήματος, οποιαδήποτε προτεινόμενη μεταβολή ως
προς τους εθνικούς κανόνες εισαγωγής ιπποειδών'

ότι οι διάφορες κατηγορίες ίππων έχουν τα δικά τους
χαρακτηριστικά και ότι οι εισαγωγές τους επιτρέπονται για
διαφορετικούς λόγους' ότι, συνεπώς, πρέπει να προσδιορι
στούν ειδικοί υγειονομικοί όροι για την επανείσοδο εγγε
γραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγω
νισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή
εξαγωγή'

ότι, δεδομένου ότι επικρατούν παρόμοιες υγειονομικές
καταστάσεις κατά τις ιπποδρομίες, καθώς και στις εγκα
ταστάσεις όπου διεξάγονται οι διαγωνισμοί και οι πολιτιστι
κές εκδηλώσεις, και ότι προβλέπεται απομόνωση από ιππο
ειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος, είναι ενδεδειγμέ
νο να καθοριστεί ενιαίο υγειονομικό πιστοποιητικό για την
επανείσοδο των εγγεγραμμένων ίππων που προορίζονται για
ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις
μετά από προσωρινή εξαγωγή σε τρίτες χώρες'

(') ΕΕ αριθ . L 224 της 18. 8 . 1990, σ . 42.

Q)
(3)
(4)
(5)
(6)

EÉ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 157 της 10. 6. 1992, σ . 28.
L 146 της 14. 6. 1979, σ . 15.
L 40 της 17. 2. 1993, σ. 23 .
L 71 της 18. 3 . 1992, σ. 27..
L 71 της 18. 3. 1992, σ. 29.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,
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— ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο
υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη της απόφασης 92/160/EOK, τα κράτη
μέλη επιτρέπουν την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων
προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτι
στικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή , οι

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

οποίοι:

— επιστρέφουν από τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στα
μέρη I και II της ειδικής στήλης για τα ιπποειδή του
παράρτηματος της απόφασης 79/542/EOK στις οποίες
είχαν εξαχθεί προσωρινά είτε απευθείας είτε έπειτα από
διαμετακόμιση μέσω άλλων χωρών της ίδιας ομάδας
του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης,

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ομάδα A

Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία
Ομάδα B
Αυστραλία, Λευκορωσία, Βουλγαρία , Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Σλοβακία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία ('), Σερβία, Σλοβενία, Ουκρανία και πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ομάδα Γ

Καναδάς, Χονγκ-Κονγκ, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ομάδα Δ

Αργεντινή, Μπαρμπάδος, Βερμούδες, Βολιβία, Βραζιλία C), Χιλή Κολομβία C1), Κόστα Ρίκα ('), Κούβα,
Ισημερινός (·), Τζαμάικα, Μεξικό, Παραγουάη, Περού ί1), Ουρουγουάη και Βενεζουέλα (·)
Ομάδα E

Αλγερία, Μπαχρέιν, Αίγυπτος ('), Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λιβύη, Μάλτα, Μαυρίκιος, Ομάν, Τυνησία,
Τουρκία (') και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

(>) Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το Αρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου όπως ορίζεται στην
απόφαση 92/160/EOK της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο έδαφος της Κοινότητας μετά από προσωρινή εξαγωγή επί 30 ημέρες κατ' ανώτατο όριο προς τις
ακόλουθες χώρες:
Ομάδα A
Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία

Ομάδα B
Αυστραλία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Σλοβακία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουα

νία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία 0), Σερβία, Σλοβενία, Ουκρανία και πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ομάδα Γ
Καναδάς, Χονγκ-Κονγκ, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ομάδα à

Αργεντινή, Μπαρμπάδος, Βερμούδες, Βολιβία, Βραζιλία ('), Χιλή, Κολομβία ('), Κόστα Ρίκα (Ο, Κούβα, Ισημερι
νός ('), Τζαμάικα, Μεξικό, Παραγουάη, Περού ('), Ουρουγουάη και Βενεζουέλα (')
Ομάδα E

Αλγερία, Μπαχρέιν, Αίγυπτος (!), Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λιβύη, Μάλτα, Μαυρίκιος, Ομάν, Τυνησία, Τουρκία
/1). Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής C1): Αρμόδιο υπουργείο:

Ι.

Αναγνωριστικά στοιχεία του ίππου
α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο): .

β) Επικυρώθηκε από
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II.

Καταγωγή και προορισμός του ίππου
O ίππος αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής)
στο :

(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

— πεζή 0
ή

— με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο:
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς, και αριθμούς κυκλοφορίας,
αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την περί
πτωση) 0

'Ονομα και διεύθυνση του αποστολέα :

Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

III. Υγειονομκές πληροφορίες
O υπογράφων πιστοποιεί ότι o ίππος που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους
όρους:

α) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη, μάλις
των ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE),
λοιμώδης αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις'
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p) εξετάστηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (3)'
γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μεταδοτικής ασθένειας'

δ) δεν έχει διαμείνει εκτός ΕΟΚ για συνεχή περίοδο άνω των 30 ημερών και εισήχθη στη χώρα (')
αποστολής στις
(4), είτε από κράτος μέλος της ΕΟΚ είτε από χώρα της ίδιας ομάδας (βλέπε
ανωτέρω) και, από την έξοδό του από την ΕΟΚ, δεν διέμεινε σε χώρα άλλη από τις χώρες της ίδιας
ομάδας' διέμεινε σε εκμεταλλεύσεις υπό κτηνιατρική παρακολούθηση, στεγάστηκε σε απομονωμένες
εγκαταστάσεις, χωρίς να έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή των οποίων η υγειονομική κατάσταση δεν
είναι αρίστη, παρά μόνον κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών, του διαγωνισμού ή των πολιτιστικών
εκδηλώσεων'

ε) προέρχεται από το έδαφος ή , στην περίπτωση επίσημης περκρερειοποίησης σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία, από μέρους του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών'

στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους της τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων'

ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευ
σης για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδος των ιπποεϊδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή,
ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λοιμώδους αρτηρίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
v) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα,
vi) σε περίπτωση βακτηριακσύ άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα,
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακσύ άνθρακα, για τον οποία η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες'
η) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής.

IV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να
μην διαφεύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.

H κάτωθι δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του 0, αποτελεί μέρος του
πιστοποιητικού.

V.

Το πιστοποιητικό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται για
να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.

Ημερομηνία

I

Τόκος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: όνομα, τίτλος και τυπικά προσόντα)
(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.
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ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)
[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του 0 του ίππου που αναφέρεται ανωτέρω]

δηλώνω ότι:

1 , o ίππος θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, χωρίς
να έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή που δεν έχουν την ίδια υγειονομική κατάσταση'
2, πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο κεφάλαιο III στοιχείο δ)"

3 , o ίππος εξήχθη από την ΕΟΚ την

ίτόπος και ημερομηνία)

(4).

(υπογραφή)

(') Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην
απόφαση 92/160/EOK της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία.

0 Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
0 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή την
τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση.
0 Να γραφεί η ημερομηνία.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 1993
για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την
εισαγωγή ιπποειδών προς σφαγή
(93/196/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 90/426/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές
προέλευσης τρίτων χωρών (!), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 92/36/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 15
στοιχείο α) και τα άρθρα 16 και 18,

την οδηγία 91 /496/EOK του Συμβουλίου της 15 Ιουλίου 1991
για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσε
ως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί
τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/EOK, 90/425/EOK και

90/675/EOK (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 92/438/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 14,
Εκτιμώντας:

ότι, με την απόφαση 79/542/EOK του Συμβουλίου (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/ IOO/EOK
της Επιτροπής (6), καθορίστηκε o πίνακας των τρίτων
χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν, ειδικότε

ότι οι όροι που θα καθοριστούν για τις εισαγωγές ιπποειδών
προς σφαγή εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των απαιτήσε
ων της οδηγίας 86/469/EOK του Συμβουλίου O, που ορίζει
ότι καμία θυρεοστατική, οιστρογόνος, ανδρογόνος ή προ
γεστερινοειδής ουσία δεν χρησιμοποιείται στα ιπποειδή με
σκοπό την πάχυνση*

ότι η πιστοποίηση για την αποστολή ιπποειδών που προορί
ζονται για σφαγή έχει προβλεφθεί, με την προϋπόθεση ότι τα
ζώα έχουν αναγνωριστεί και φέρουν σαφή σήμανση' ότι, ως
εκ τούτου, χρειάζεται να οριστεί σαφές και ανεξίτηλο σήμα
για τα ιπποειδή προς σφαγή '
ότι οι διάφορες κατηγορίες ιπποειδών έχουν τα δικά τους
χαρακτηριστικά και ότι οι εισαγωγές τους επιτρέπονται για
διαφορετικούς λόγους" ότι, συνεπώς, πρέπει να προσδιορι
στούν ειδικοί υγειονομικοί όροι προκειμένου για ιπποειδή
προς σφαγή, που στέλνονται κατευθείαν στο σφαγείο προο
ρισμού, και για ιπποειδή προς σφαγή, που διέρχονται από
άλλη αγορά ή κέντρο διαλογής'
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

ρα, τις εισαγωγές ιπποειδών'

ότι είναι, επίσης, αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η οργάνωση
ορισμένων τρίτων χωρών σε περιφέρειες που περιλαμβάνο
νται στον προαναφερόμενο πίνακα, πράγμα το οποίο απο
τελεί αντικείμενο της αποφάσεως 92/ 160/EOK της Επιτρο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

πής O» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/161 /

Αρθρο 1

ΕΟΚ (8).
ότι οι αρμόδιες εθνικές κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν ανα
λάβει την υποχρέωση να ειδοποιούν την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη με τηλεγράφημα, τηλετυπία, ή τηλεφωτοτυπία,
εντός 24 ωρών, για την επιβεβαίωση της εμφάνισης οποιασ
δήποτε μολυσματικής ή μεταδοτικής νόσου των ιπποειδών
των πινάκων A και B του αρμόδιου κτηνιατρικού οργανι
σμού [International Office of Epizootics (IOE )] ή για την
έγκριση εμβολιασμού κατά οποιασδήποτε από αυτές ή,
εντός εύλογου διαστήματος, για οποιαδήποτε προτεινόμενη
αλλαγή στους εθνικούς κανόνες εισαγωγής ιπποειδών'
(0
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
O
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.
L 157 της 10. 6. 1992, σ . 28.
L 268 της 24. 9. 1991 , σ . 56.
L 243 της 25 . 8. 1992, σ . 27.
L 146 της 14. 6. 1979, σ, 15.
L 40 της 17. 2. 1993, σ. 23.
L 71 της 18. 3. 1992, σ. 27.
L 71 της 18. 3. 1992, σ. 29.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 92/ 160/
ΕΟΚ, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ιπποειδών
προς σφαγή από τρίτη χώρα που αναφέρεται στο μέρος I
του παραρτήματος της απόφασης 79/542/EOK του Συμβου
λίου και τα οποία φέρουν στην οπλή του αριστερού εμπρό
σθιου σκέλους σημάδι «S» σημαδεμένο με πυρακτωμένο
σίδηρο, μεγέθους τουλάχιστον 3 cm, και πληρούν τις ακό
λουθες προϋποθέσεις:
i)

εάν σταλούν κατευθείαν σε σφαγείο για σφαγή εντός
των πέντε ημερών μετά την είσοδο στο σφαγείο και έως
οκτώ ημέρες μετά την άφιξη στην Κοινότητα, πρέπει να
πληρούν τους όρους του παραρτήματος I της παρούσας
απόφασης. Εντούτοις, όταν τα ιπποειδή υποβάλλονται
σε θαλάσσιο ταξίδι διάρκειας άνω των οκτώ ημερών, τα

O ΕΕ αριθ . L 275 της 26. 9. 1986, σ . 36.
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κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι τα ιπποειδή
αυτά μπορούν να σφαγούν εντός 21 ημερών από την
άφιξη στο σφαγείο, με την προϋπόθεση ότι παραμένουν
στο σφαγείο υπό την ημερήσια επιτήρηση του εντεταλ
μένου κτηνιάτρου. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή τις περιπτώσεις αυτές,
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Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 1993 .
Για την Επιτροπή

ii) εάν διέλθουν από αγορά ή κέντρο διαλογής πριν σφα
γούν, πρέπει να πληρούν τους όρους του παραρτήμα
τος II της παρούσας απόφασης.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την εισαγωγή ιπποειδών προς σφαγή που στέλνονται κατευθείαν σε σφαγείο εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας

Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής ('):

Αρμόδιο υπουργείο:

Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης:
Αριθμός των ιπποειδών:
(ολογράφως)

I.

Αναγνωριστικά στοιχεία του (των) ζώου(-ων)

Αριθμός

'iwirnr^/w

των ιπποειδών (*)

ημίονος

Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητος (**)
και ^ιαπ^στωση τι1ζ ταυτότητας

(*) Το ειδικό σημάδι είναι ένα «S» σημαδεμένο με πυρακτωμένο σίδηρο στην οπλή του αριστερού εμπρόσθιου σκέλους.
(*♦) Ένα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.
(α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
(β) Επικυρωμένο από:

..,
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II.

Καταγωγή και προορισμός του (των) ζώου(-ων)
Το (τα) ζώο(-α) αποστέλλεται(-ονται) από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και σφαγείο προορισμού)

με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο:
'

(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας,
αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την περί
πτωση)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτη:
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III. Υγειονομικές πληροφορίες

O υπογράφων πιστοποιεί ότι το (τα) ζώο(-α) που περιγράφεται(-ονται) ανωτέρω ανταποκρίνεται(-ονται)
στους ακόλουθους όρους:

α) προέρχεται(-ονται) από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη,
μάλις των ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της
VEE), λοιμώδης αναιμία , λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στομα
τίτις'

β) εξετάσθηκε(-αν) σήμερα και δεν παρουσίαζει(-ουν) κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (2)'
γ) δεν πρόκειται για ζώο(-α) προοριζόμενο(-α) να θανατωθεί(-ούν) στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος
εξάλειψης μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'

δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 ημερών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής [ή από τη
γέννησή του (τους) αν είναι νεώτερο(-α) των 90 ημερών] διέμεινε(-αν) σε εκμεταλλεύσεις υπό κτηνιατρική
παρακολούθηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της αποστολής ήσαν
απομονωμένο(-α) από ιπποειδή μη ισότιμου υγειονομικού καθεστώτος'

ε) προέρχεται(-ονται) από το έδαφος ή , στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών'
iv) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (3),
είτε

— στο(στα) ζώο(-α) πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των δέκα ημερών που

προηγήθηκαν της εξαγωγής, την

(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού

για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό(-ά) αποτέλεσμα(-ατα) σε διάλυμα
1 προς 12 (3),

v ) — αν πρόκειται για μη ευνουχισμένο(-α) άρρεν(-α) ιπποειδές(-ή), δεν δηλώθηκε επισήμως ότι
εμφανίστηκε λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (3)
— στο (στα) ζώο(-α) πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των δέκα ημερών που
προηγούνται της εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού για
την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό(-ά) αποτέλεσμα(-ατα) σε διάλυμα 1 προς
4 Θ'
v

ή

— το σπέρμα του(των) ζώου(-ων) υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της
λοιμώδους αρτηρίτιδας στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγωγής, την
(4), με

αρνητικό αποτέλεσμα (3)'
στ) δεν προέρχεται(-ονται) από το έδαφος ή μέρος του εδάφους της τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται,
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων, και:
— είτε δεν έχει(-ουν) εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (3),
— είτε έχει(-ουν) εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την
(3) (4)'

ζ) δεν προέρχεται(-ονται) από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για
υγειονομικούς λόγους και δεν έχει(-ουν) έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί
αντικείμενο απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδος των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή,
ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή , να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λύσσας , επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα ,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα , επί 1S ημέρες από το τελευταίο κρούσμα.
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απλουμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες'
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η) δεν έχει(-ουν) έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'

θ) δεν έχει(-ουν) λάβει, εξ όσων γνωρίζω, καμία θυρεοστατική, οιστρογόνο, ανδρογόνο ή προγεστερινοειδή
ουσία με σκοπό την πάχυνσή τους'
ι) υποβλήθηκε(-αV) σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην (στις) κάτωθι δοκιμασία(-ες), με αρνητικό
αποτέλεσμα, στη διάρκεια των δέκα ημερών προ της εξαγωγής, την
(4):
— δοκιμασία Coggins για λοιμώδη αναιμία,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για μάλι των ίππων (5) σε διάλυμα 1 προς 10.

IV. Το (τα) ζώο(-α) θα αποσταλεί(-ούν), μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να
μην διαφεύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.

H κάτωθι δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του αποτελεί μέρος του πιστοποιη
τικού .

V.

Το πιστοποιητικό αυτό ισχυεί επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια
παρατείνεται για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.

Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)
(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του (*), του (των) ζώου(-ων) που αναφέρεται(-ονται) ανωτέρω]

δηλώνω ότι:

1 , το (τα) ζώο(-α) θα αποσταλεί(-ούν) απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις
προορισμού, δίχως να έλθει(-ουν) σε επαφή με άλλα , ιπποειδή που δεν συνοδεύονται από ισοδύναμο
πιστοποιητικό.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείρηση του (των) ζώου(-ων)'
2, το (τα) ζώο(-α) είτε παρέμεινε(-αν) στ
(χώρα αποστολής) από τη γέννησή του (τους), είτε εισήλθε(-αν)
στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης (3).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

(') Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου.
(2) Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του (των) ζώου(-ων) για να αποσταλεί(-ούν) στο κράτος μέλος
προορισμού. Πρέπει να συνοδεύει την αποστολή και καλύπτει μόνον ζώα, τα οποία μεταφέρονται με το ίδιο σιδηροδρομικό
όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, αεροσκάφος ή πλοίο, τα οποία οδηγούνται αμέσως σε σφαγείο.
(3) Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
(4) Να γραφεί η ημερομηνία.

(5) H απαιτούμενη δοκιμασία για μάλι δεν είναι υποχρεωτική για τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία,
Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτιείες της Αμερικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την εισαγωγή ιπποειδών προς σφαγή που διέρχονται από αγορά ή κέντρο διαλογής εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
Αριθμός του πιστοποιητικού: ,

Τρίτη χώρα αποστολής ('): .
Αρμόδιο υπουργείο:
Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης:
Αριθμός των ιπποειδών:

(ολογράφως)

I.

Αναγνωριστικά στοιχεία του (των) ζώου(-ων)

Αριθμός
των ιπποειδών (*)

Είδος
Ίππος, όνος,
ημίονος

Φυλή
Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας (**)
και διαπίστωση της ταυτότητας

(*) Το ειδικό σημάδι είναι ένα «S» σημαδεμένο με πυρακτωμένο σίδηρο στην οπλή του αριστερού εμπρόσθιου σκέλους.
(**) Ένα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.
(α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
(β) Επικυρωμένο από
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II.

Καταγωγή και προορισμός των ζώων
Το (τα) ζώο(-α) αποστέλλεται(-ονται) από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:

.'
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο:
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας,
αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την περί
πτωση.)

Ονομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτη :
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III. Υγειονομικές πληροφορίες

O υπογράφων πιστοποιεί ότι το (τα) ζώο(-α) που περιγράφεται(-ονται) ανωτέρω ανταποκρίνεται(-ονται)
στους ακόλουθους όρους:

α) προέρχεται(-ονται) από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη,
μάλις των ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της
VEE), λοιμώδης αναιμία, λύσσα , βακτηριακός άνθρακας, πανώλης των ίππων, φυσαλιδώδης στομα
τίτις'

β) εξετάστηκε(-αν) σήμερα και δεν παρουσίαζει(-ουν) κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας C2)'
γ) δεν πρόκειται για ζώο(-α) προοριζόμενο(-α) να θανατωθεί(-ούν) στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος
εξάλειψης μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'
δ) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μήνων προ της εξαγωγής [ή από τη γέννησή του (τους) εάν είναι
νεώτερο(-α) των 90 ημερών] διέμεινε(-αν) σε εκμεταλλεύσεις υπό κτηνιατρική παρακολούθηση στη χώρα
αποστολής και:
"
— είτε προέρχεται(-ονται) από χώρα (0 που αναφέρεται στις ομάδες A, B, Γ ή Δ κατωτέρω (3) και ήταν
απομονωμένο(-α) από ιπποειδή μη ισότιμου υγειονομικού καθεστώτος κατά τις 30 ημέρες προ της
αποστολής (4),
— είτε προέρχεται(-ονται) από χώρα (') που αναφέρεται στην ομάδα E κατωτέρω (3) και παρέμεινε(-αν)
σε εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης, προστατευόμενο(-α) από έντομα-φορείς κατά τις 40 ημέρες
προ της αποστολής (4)'
ε) προέρχεται(-ονται) από το έδαφος ή , στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών'

iν) δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (4),
είτε

— στο(στα) ζώο(-α) πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των δέκα ημερών που

προηγήθηκαν της εξαγωγής, την

(5), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού

για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό(-ά) αποτέλεσμα(-ατα) σε διάλυμα 1
προς 12 (4),

v) — αν πρόκειται για μη ευνουχισμένο(-α) άρρεν(-α) ιπποειδές(-ή), δεν δηλώθηκε επισήμως ότι
εμφανίστηκε λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (4)
ή
— στό (στα) ζώο(-α) πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των δέκα ημερών που
προηγούνται της εξαγωγής, την
(5), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού για
την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό(-ά) αποτέλεσμα(-ατα) σε διάλυμα 1 προς
4 (4),
η

— το σπέρμα του(των) ζώου(-ων) υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της

λοιμώδους αρτηρίτιδας στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγωγής, την ....... (5), με
αρνητικό αποτέλεσμα (4)'
στ) δεν προέρχεται(-ονται) από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα
με την κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων, και:
— είτε δεν έχει(-ουν) εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (4),
— είτε έχει(-ουν) εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την
(4) (5)'

Q δεν προέρχεται(-ονται) από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για
υγειονομικούς λόγους και δεν έχει(-ουν) έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί
αντικείμενο απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή,
ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή , να

αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iν) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα.
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Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρερυση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
. περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες"
η) δεν έχει(-ουν) έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'

θ) δεν έχει(-ουν) λάβει, εξ όσων γνωρίζω, καμία θυρεοστατική, οιστρογόνο, ανδρογόνο ή προγεστερινοειδή
ουσία με σκοπό την πάχυνσή τους'

ι) υποβλήθηκε(-αν) σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην (στις) κάτωθι δοκιμασία(-ες), με αρνητικό
αποτέλεσμα, στη διάρκεια των δέκα ημερών προ της εξαγωγής, την
(5):
— δοκιμασία Coggins για λοιμώδη αναιμία,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για μάλι των ίππων (6) σε διάλυμα 1 προς 10,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για δουρίνη (6) σε διάλυμα 1 προς 10,

— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για πιροπλάσμωση (Babesia equi και Babesia caballi) (7) (8)
σε διάλυμα 1 προς 5'

κ) υποβλήθηκε(-αν) σε εξέταση αίματος που συνίστατο σε δοκιμασία για πανώλη των ίππων όπως
περιγράφεται στο παράρτημα Δ της οδηγίας 90/426/EOK δύο φορές, σε διάστημα μεταξύ 21 και 30

ημερών, την
(5) και την
προ της εξαγωγής f7))

(5), η δε δεύτερη εξέταση πραγματοποιήθηκε στις δέκα ημέρες

— είτε με αρνητικό αποτέλεσμα εάν δεν είχε(-αν) εμβολιαστεί (4),
— είτε χωρίς αύξηση των αντισωμάτων εάν είχε(-αν) εμβολιαστεί (4)'

λ) — είτε δεν είχε(-αν) εμβολιαστεί κατά της εγκεφαλομυελίτιδας τύπου Βενεζουέλας (4) (8), είτε είχε(-αν)
εμβολιαστεί την
(5), κατά αυτό τουλάχιστον έξι μήνες προ της απομονώσεως εν όψει της
εξαγωγής (4)'
μ) είτε εμβολιάστηκε(-αν) κατά της δυτικής και ανατολικής εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών με
αδρανοποιημένο εμβόλιο την
(5), εντός έξι μηνών και τουλάχιστον 30 ημέρες προ της εξαγωγής
mm
είτε υποβλήθηκε(-αν) σε εξέταση αίματος που συνίστατο σε δοκιμασία ανατολής της αιμοσυγκόλλησης
για την ανίχνευση της δυτικής και ανατολικής εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών δύο φορές, σε

διάστημα 21 ημερών, την
(5) και την
(5), η δε δεύτερη εξέταση πραγματοποιήθηκε στις δέκα
ημέρες προ της εξαγωγής ή με αρνητικά αποτελέσματα, εάν δεν είχε(-αν) εμβολιαστεί (4) ή χωρίς αύξηση
των αντισωματικών, εάν είχε(-αν) εμβολιαστεί πριν τουλάχιστον έξι μήνες.

IV . Το (τα) ζώο(-α) θα αποσταλεί(-ούν), μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να
μην διαφεύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.

H ακόλουθη δήλωση , υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του, αποτελεί μέρος του
πιστοποιητικού.

V.

Το πιστοποιητικό αυτό ισχυεί επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια
παρατείνεται για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.

Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)
(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.
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ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του (4), του (των) ζώου(-ων) που αναφέρεται(-ονται) ανωτέρω]
δηλώνω ότι:

1 , το (τα) ζώο(-α) θα αποσταλεί(-ούν) απευθείας από εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορι
σμού, δίχως να έλθει(-ουν) σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισότιμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείρηση του (των) ζώου(-ων)'
2. το (τα) ζώο(-α) είτε παρέμεινε(-αν) στ
(χώρα αποστολής) από τη γέννησή του (τους), είτε
εισήλθε(-αν) στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης (4).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

0) Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου.
0 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του (των) ζώου(-ων) για να αποσταλεί(-ούν) στο κράτος μέλος
προορισμού. Πρέπει να συνοδεύει την αποστολή και καλύπτει μόνον ζώα, τα οποία μεταφέρονται με το ίδιο σιδηροδρομικό
όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, αεροσκάφος ή πλοίο, τα οποία οδηγούνται αμέσως σε σφαγείο.

(3) Ομάδα A: Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία
Αυτραλία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Σλοβακία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουα
νία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία ('), Σερβία, Σλοβενία, Ουκρανία, πρώην Γιουγκο
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ομάδα Γ: Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ομάδα Δ : Αργεντινή, Βραζιλία ('), Χιλή , Κούβα, Μεξικό, Παραγουάη , Ουρουγουάη
Ομάδα E: Αλγερία, Ισραήλ, Μάλτα Μαυρίκιος, Τυνησία
(4) Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
Ομάδα B:

(5) Να γραφεί η ημερομηνία.
(6) H απαιτούμενη δοκιμασία για μάλι και δουρίνη δεν είναι υποχρεωτική για τις χώρες των ομάδων A και Γ, την Αυστραλία και
τη Νέα Ζηλανδία.

C) Ισχύει μόνο για τις χώρες της ομάδας E που αναφέρονται ανωτέρω.
(8) Ισχύει μόνο για τις χώρες της ομάδας Δ που αναφέρονται ανωτέρω.
O Ισχύει μόνο για τις ομάδες Γ που αναφέρονται ανωτέρω.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 1993
για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την
εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών kai ιπποειδών για την αναπαραγωγή και κρεατο
παραγωγή
(93/197/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οιστρογόνος, ανδρογόνος ή προγεστερινοειδής ουσία δεν
χρησιμοποιείται στα ιπποειδή με σκοπό την πάχυνση'

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 90/426/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές
προέλευσης τρίτων χωρών (*), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 92/36/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 15
στοιχείο a) και το άρθρο 16,

ότι ,τα κράτη μέλη θα εισάγουν ιπποειδή σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 91 /496/EOK του Συμβουλίου (8),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/438/

ΕΟΚ ί9), που ορίζει τις αρχές που διέπουν την οργάνωση
κτηνιατρικών ελέγχων όσον αφορά τα ζώα που εισάγονται
στην Κοινότητα από τρίτες χώρες'

ότι η ύπαρξη ανάλογων υγειονομικών καταστάσεων σε
ορισμένες από τις τρίτες χώρες αιτιολογεί τον καθορισμό
διαφόρων υγειονομικών περιοχών για την εισαγωγή ιπποει
δών'

Εκτιμώντας:

ότι, με την απόφαση 79/542/EOK του Συμβουλίου (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/ IOO/EOK
της Επιτροπής (4), καθορίστηκε o πίνακας των τρίτων
χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν, ειδικότε
ρα, τις εισαγωγές ιπποειδών'

ότι είναι, επίσης, αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η περιφερειο
ποίηση ορισμένων τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον
προαναφερόμενο πίνακα, πράγμα το οποίο αποτελεί αντι
κείμενο της απόφασης 92/ 160/EOK της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/ 161/EOK (6)'
ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την
υποχρέωση να ειδοποιούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
με τηλεγράφημα, τηλετυπία ή τηλεφωτοτυπία, εντός 24
ωρών, για την επιβεβαίωση της εμφάνισης οποιασδήποτε
μολυσματικής ή μεταδοτικής νόσου των ιπποειδών των
πινάκων A και B του αρμόδιου κτηνιατρικού οργανισμού

ότι οι διάφορες κατηγορίες ιπποειδών έχουν τα δικά τους
χαρακτηριστικά και ότι οι εισαγωγές τους επιτρέπονται για
διαφορετικούς λόγους' ότι, συνεπώς, πρέπει να προσδιορι
στούν ειδικοί υγειονομικοί όροι για τις εισαγωγές εγγεγραμ
μένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και κρεα
τοπαραγωγή '

ότι, δεδομένου ότι υφίστανται διάφορες υγειονομικές
καταστάσεις, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν ορισμένα
υγειονομικά πιστοποιητικά για εγγεγραμμένα ιπποειδή ,
καθώς και για ιπποειδή για αναπαραγωγή και κρεατοπαρα
γωγή αντίστοιχα'
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

[International Office of Epizootics (IOE)] ή για την έγκριση
εμβολιασμού κατά οποιασδήποτε από αυτές ή , εντός εύλο

γου διαστήματος, για οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

στους εθνικούς κανόνες εισαγωγής ιπποειδών'

ότι οι όροι που θα καθοριστούν για τις εισαγωγές ιπποειδών
για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 86/469/EOK
του Συμβουλίου O, που ορίζει ότι καμία θυρεοστατική,
0)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
O

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.
L 157 της 10. 6. 1992, o. 28
L 146 της 14. 6. 1979, σ. 15.
L 40 της 17. 2. 1993 , σ. 23 .
L 71 της 18. 3. 1992, σ. 27.
L 71 της 18. 3. 1992, σ. 29.
L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36.

Αρθρο 1

Με την επιφύλαξη της απόφασης 92/160/EOK, τα κράτη
μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ιπποειδών και ιπποειδών για
αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή , τα οποία:

— προέρχονται από τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο
παράρτημα I της παρούσας απόφασης,

(8) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991 , σ. 56.
ί9) ΕΕ αριθ. L 243 της 25 . 8. 1992, σ. 27 .
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— ανταποκρίνονται στους όρους που προσδιορίζονται στο
υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Αριθ. L 86 / 17

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 1993 .

Για την Επιτροπή
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 86 / 18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ομάδα A

Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία , Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία
Ομάδα B

Αυστραλία , Λευκορωσία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Σλοβακία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία ('), Σερβία, Σλοβενία και πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ομάδα Γ

Καναδάς, Χονγκ-Κονγκ (2), Ιαπωνία (2) και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής'
Ομάδα Δ

Αργεντινή, Μπαρμπάδος ί2), Βερμούδες (2), Βολιβία (2), Βραζιλία ('), Χιλή, Κούβα (2), Τζαμάικα (2), Μεξικό,
Παραγουάη και Ουρουγουάη

Ομάδα E

Αλγερία, Μπαχρέιν (2), Ισραήλ, Ιορδανία (2), Κουβέιτ ί2), Λιβύη (2), Μάλτα, Μαυρίκιος, Ομάν (2), Τυνησία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ί2).

C) Διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες έτσι όπως ορίζεται στην απόφαση 92/16Û/EOK της Επιτροπής.
ί2) Μόνο εγγεγραμμένοι ίπποι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A. Υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή προερχόμενων από τις τρίτες χώρες, οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα A.

B. Υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή προερχόμενων από τις τρίτες χώρες, οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα B.
Γ. Υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και

κρεατοπαραγωγή προερχόμενων από τις τρίτες χώρες, οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα Γ.
Δ . Υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή προερχόμενων από τις τρίτες χώρες, οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα Δ.
E. Υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή προερχόμενων από τις τρίτες χώρες, οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα E.
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Αριθ. L 86/ 19

— A —

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή τα οποία προέρχονται από την Αυστρία, τη Φινλανδία, tη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη
Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ελβετία
Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής ('):
Αρμόδιο υπουργείο :
Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης: ,

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου
Είδος

Φυλή

Ίππος, όνος,
ημίονος

Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας και διαπίστωση
της ταυτότητας (*)

(♦) Ένα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.

α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
β) Επικυρωμένο από:
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II. Καταγωγή και προορισμός του ζώου
Το ιπποειδές αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

— πεζή 0
ή

— με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο (2):
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την
περίπτωση.)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα :

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

Αριθ. L 86 / 20
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III. Υγειονομικές πληροφορίες

O υπογράφων πιστοποιεί ότι το ζώο που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:
α) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη , μάλις των
ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE), λοιμώδης
αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις"
β) εξετάσθηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (3)'
γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'
δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής (ή από τη
γέννησή του αν είναι νεώτερο των τριών μηνών) διέμεινε σε εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική παρακολού
θηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της αποστολής ήταν απομονωμένο από
ιπποειδή μη ισότιμου υγειονομικού καθεστώτος'
ε) προέρχεται από το έδαφος ή, στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:

i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iv) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (2),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
12 Θ,

v) — στην περίπτωση μη ευνουχισμένου άρρενος ιπποειδούς, δεν έχει επίσημα εκδηλωθεί στη διάρκεια

των τελευταίων έξι μηνών λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) (2),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
4 0,
ή
— το σπέρμα του ζώου υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της λοιμώδους
αρτηρίτιδας, την
(4), στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγω
γής, με αρνητικό αποτέλεσμα (*)'

στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων και:

— δεν έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων C2),
— έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την

(2) (4)'

ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης

για υγειονομικούς λόγους:
i)

σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή ,

ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,

iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες'
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η) δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών (CΕΜ) και δεν προέρχεται
από εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια για την παρουσία λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών
κατά τους δύο τελευταίους μήνες ούτε ήλθε σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω οχείας με ιπποειδή που είχαν
προσβληθεί ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από λοιμώδη μητρίτιδα των
ιπποειδών'

θ) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'
ι) υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην κάτωθι δοκιμασία, με αρνητικό αποτέλεσμα, στη
διάρκεια των 30 ημερών προ της εξαγωγής, την
(4):
— εξέταση Coggins για λοιμώδη αναιμία.
ΓV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μην
μπορούν να διαφύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.

H κάτωθι δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του, αποτελώ μέρος του πιστοποιη
τικού .

V. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται
για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)

(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του 0 του ζώου που αναφέρεται ανωτέρω]

δηλώνω ότι:

1 . το ζώο θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, δίχως να
έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείριση του ζώου'

2. το ζώο είτε παρέμεινε στ
(χώρα εξαγωγής) από τη γέννησή του, είτε
εισήλθε στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης ί2).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

(*) Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου.
0 Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
0 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή, στην
περίπτωση εγγεγραμμένου ίππου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση .
(4) Να γραφεί η ημερομηνία. Στην περίπτωση εγγεγραμμένου ιπποειδούς, μετά τη διεξαγωγή δοκιμασιών, τα αποτελέσματά τους
και o εμβολιασμός πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙHTIΚΟ

για την εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή με προέλευση την Αυστραλία, τη Λευκορωσία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την
Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, τη Νέα Ζηλανδία, την Ουκρανία, την
Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία (*) τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής ('):
Αρμόδιο υπουργείο :

Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης: .
I. Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου
Είδος
Ίππος, όνος,
ημίονος

Φυλή
Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας και διαπίστωση
της ταυτότητας (*)

(*) Ενα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.

α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
β)_ Επικυρωμένο από: .,,,....
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II. Καταγωγή και προορισμός του ζώου
Το ιπποειδές αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

— πεζή (2)
ή

— με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο ί2):
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την
περίπτωση.)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

III. Υγειονομικές πληροφορίες

O υπογράφων πιστοποιεί ότι το ζώο που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:
α) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη, μάλις των
ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE), λοιμώδης
αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις'

β) εξετάσθηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (3)'
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γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'
δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής (ή από τη
γέννησή του αν είναι νεώτερο των τριών μηνών) διέμεινε σε εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική παρακολού
θηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της αποστολής είχε τεθεί σε
απομόνωση ενόψει της εξαγωγής'

ε) προέρχεται από το έδαφος ή, στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i)

δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iv) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών f2),
ή

— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του

ιού για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
12 (2),
v) — στην περίπτωση μη ευνουχισμένου άρρενος ιπποειδούς, δεν έχει επίσημα εκδηλωθεί στη διάρκεια
των τελευταίων έξι μηνών λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) f2),
ή

— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
4 0,
η

— το σπέρμα του ζώου υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της λοιμώδους
αρτηρίτιδας, την
(4), στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγω
γής, με αρνητικό αποτέλεσμα ί2)'

στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία , ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων και:

— δεν έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (2),
— έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την

(2) (4)'

ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης
για υγειονομικούς λόγους:
i)

σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή ,

ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,

iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα .
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα ,
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες"

η) δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών (CΕΜ) και δεν προέρχεται
από εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια για την παρουσία λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών
κατά τους δύο τελευταίους μήνες ούτε ήλθε σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω οχείας με ιπποειδή που είχαν
προσβληθεί ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από λοιμώδη μητρίτιδα των
ιπποειδών'

θ) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'
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ι) υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος που συνίστατο στις κάτωθι δοκιμασίες, με αρνητικό αποτέλεσμα, στη
διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγωγής, την
i
(4) (5):
— εξέταση Coggins για λοιμώδη αναιμία,

— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη δουρίνη (6) σε διάλυμα 1 προς 10,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη μάλι των ίππων (6) σε διάλυμα 1 προς 10.
ΓV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μην
μπορούν να διαφύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.

H κάτωθι δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του, αποτελεί μέρος του πιστοποιη
τικού .

V. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται
για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)

(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του 0 του ζώου που αναφέρεται ανωτέρω]

δηλώνω ότι:

1 . το ζώο θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, δίχως να
έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείριση του ζώου'
2, το ζώο είτε παρέμεινε στ

(χώρα εξαγωγής) από τη γέννησή του, είτε

εισήλθε στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης (2).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

C) Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου.
0 Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
0 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή, στην
περίπτωση εγγεγραμμένου ίππου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση .
(4) Να γραφεί η ημερομηνία. Στην περίπτωση εγγεγραμμένου ιπποειδούς, μετά τη διεξαγωγή δοκιμασιών, τα αποτελέσματά τους
και o εμβολιασμός πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).

0 Για τη Λευκορωσία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, τα τεστ των εργαστηρίων πρέπει να
πραγματοποιηθούν μέσα σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος στο οποίο κατευθύνονται. Τα αποτελέσματα των
τεστ, πιστοποιημένα από το εργαστήριο, πρέπει να επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό υγείας που συνοδεύει το ζώο.
0 Οι απαιτούμενες δοκιμασίες για τη μάλι των ίππων και τη δουρίνη δεν είναι υποχρεωτικές για την Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία.
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας εγγεγραμμένων ίππων με προέλευση το Χονγκ-Κονγκ και την
Ιαπωνία, καθώς και εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή με προέλευ
ση τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Αριθμός του πιστοποιητικού: .

Τρίτη χώρα αποστολής ('): ..
Αρμόδιο υπουργείο :

Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης:
I. . Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου
Είδος
Ίππος, όνος,
ημίονος

Φυλή
Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας και διαπίστωση
της ταυτότητας (»)

(*) Ενα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.
α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):

β) Επικυρωμένο από:
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II. Καταγωγή και προορισμός του ζώου
Το ιπποειδές αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο (2):
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς κα\ τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την
περίπτωση.)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: ,

Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

III. Υγειονομικές πληροφορίες
O υπογράφων πιστοποιεί ότι το ζώο που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:

α) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη , μάλις των
ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE), λοιμώδης
αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις'

β) εξετάσθηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας 0'
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

μα την εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας εγγεγραμμένων Ιππων με προέλευση το Μπαρμπάδος, τις Βερμούδες,
τη Βολιβία, την Κούβα και τη Τζαμάικα, καθώς και εγγεγραμμένων ιπποειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαρα
γωγή με προέλευση την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, το Μεξικό* την Παραγουάη και την Ουρουγουάη
Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής ('): ...
Αρμόδιο υπουργείο :

Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης:
I. Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου
Είδος
Ίππος, όνος,
ημίονος

Φυλή
Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας και διαπίστωση
της ταυτότητας (*)

(*) Ενα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.

α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
β) Επικυρωμένο από:
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

11. Καταγωγή και προορισμός του ζώου

Το ιπποειδές αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο (2):
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την
περίπτωση.)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

III. Υγειονομικές πληροφορίες

O υπογράφων πιστοποιεί ότι το ζώο που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:
a) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη, μάλις των
ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE), λοιμώδης
αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις'

β) εξετάσθηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (2)'
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λ) είτε εμβολιάστηκε κατά της δυτικής και ανατολικής εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών με ανενεργό

εμβόλιο την

(3) (4) (*), είτε κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας B την

(3) (4) (5), κατά τη

διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, αλλά τουλάχιστον 30 ημέρες προ της εξαγωγής, είτε υποβλήθηκε σε
δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης σχετικά με την δυτική και ανατολική εγκεφαλομυελίτιδα
των ιπποειδών δύο φορές, με διάστημα 21 ημερών μεταξύ τους, την
(4) και την
(4), η δε
δεύτερη δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των δέκα ημερών προ της εξαγωγής, είτε με
αρνητικές επιδράσεις αν δεν είχε εμβολιαστεί (3), είτε χωρίς αύξηση των αντισωμάτων, αν είχε μεσολα
βήσει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τον εμβολιασμό του (3).
IV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μην
μπορούν να διαφύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.
H κάτωθι δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του, αποτελεί μέρος του πιστοποιη
τικού .

V. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται
για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)

(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του (3) του ζώου που αναφέρεται ανωτέρω]

δηλώνω ότι:
1 . το ζώο θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, δίχως να
έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείρηση του ζώου'
2, το ζώο είτε παρέμεινε στ

(χώρα εξαγωγής) από τη γέννησή του, είτε

εισήλθε στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης (*).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

0 Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 9G/426/EOK του Συμβουλίου.
(2) Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή, στην

περίπτωση εγγεγραμμένου ίππου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση.
(3) Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
(4) Να γραφεί η ημερομηνία. Στην περίπτωση εγγεγραμμένου ιπποειδοός, μετά τη διεξαγωγή δοκιμασιών, τα αποτελέσματά τους
και o εμβολιασμός πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).
(5) O εμβολιασμός και οι απαιτούμενες δοκιμασίες για τη δυτική και ανατολική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών είναι
υποχρεωτικοί μόνο για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. O εμβολιασμός για την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα B
είναι υποχρεωτικός για το Χονγκ-Κονγκ και την Ιαπωνία.
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γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας"

δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής (ή από τη
γέννησή του αν είναι νεώτερο των τριών μηνών) διέμεινε σε εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική παρακολού
θηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της αποστολής είχε τεθεί σε
απομόνωση ενόψει της εξαγωγής'

ε) προέρχεται από το έδαφος ή, στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:

i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iv) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (3),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
12 a

v) — στην περίπτωση μη ευνουχισμένου άρρενος ιπποειδούς, δεν έχει επίσημα εκδηλωθεί στη διάρκεια

των τελευταίων έξι μηνών λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) (3),
ή

— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
4 (3),
η

— το σπέρμα του ζώου υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της λοιμώδους
αρτηρίτιδας, την
(4), στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγω
γής, με αρνητικό αποτέλεσμα (3)'

στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων και:
— δεν έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (3),
— έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την
(3) (4)'
ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης
για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή ,
ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή , να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα .
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες'
η) δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών (CΕΜ) και δεν προέρχεται
από εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια για την παρουσία λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών
κατά τους δύο τελευταίους μήνες ούτε ήλθε σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω οχείας με ιπποειδή που είχαν
προσβληθεί ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από λοιμώδη μητρίτιδα των
ιπποειδών'

θ) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'
ι)

υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην κάτωθι δοκιμασία , με αρνητικό αποτέλεσμα, στη
διάρκεια των 30 ημερών προ της εξαγωγής, την
(4):
— εξέταση Coggins για λοιμώδη αναιμία'

κ) είτε δεν εμβολιάστηκε κατά της εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών τύπου Βενεζουέλας (3), είτε εμβολιά
στηκε την
(4), και τούτο έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την απομόνωση εν όψει εξαγωγής (3)'
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γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'
δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής (ή από τη
γέννηση του αν είναι νεώτερο των τριών μηνών) διέμεινε σε εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική παρακολού
θηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της αποστολής είχε τεθεί σε
απομόνωση ενόψει της εξαγωγής'
*

ε) προέρχεται από το έδαφος ή, στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,

iv) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (3),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
12 (3),

v) — στην περίπτωση μη ευνουχισμένου άρρενος ιπποειδούς, δεν έχει επίσημα εκδηλωθεί στη διάρκεια
των τελευταίων έξι μηνών λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) (3),
ή

— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
4 (3),
η

— το σπέρμα του ζώου υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της λοιμώδους
αρτηρίτιδας, την
(4), στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγω

γής, με αρνητικό αποτέλεσμα (3)'
στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων και:
— δεν έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (3),
— έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την
(3) (4)'
ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης
για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή,
ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,
iv) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα ,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα , επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα .
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες'
η) δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών (CΕΜ) και δεν προέρχεται
από εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια για την παρουσία λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών
κατά τους δύο τελευταίους μήνες ούτε ήλθε σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω οχείας με ιπποειδή που είχαν

προσβληθεί ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από λοιμώδη μητρίτιδα των
ιπποειδών'

θ) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'
ι)

υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην κάτωθι δοκιμασία, με αρνητικό αποτέλεσμα , στη
διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγωγής, την
(4):
— εξέταση Coggins για λοιμώδη αναιμία,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη δουρίνη σε διάλυμα 1 προς 10,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη μάλι των ίππων σε διάλυμα 1 προς 10,

— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για την πιροπλάσμωση (Babesia equi και Babesia caballi) σε
διάλυμα 1 προς 5'
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κ) ειτε δεν εμβολιάστηκε κατά της εγκεφαλομυελίτιδας των νπποειδών τύπου Βενεζουέλας (3), είτε εμβολιά

στηκε την

(4), και τούτο έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την απομόνωση εν όψει εξαγωγής (3)"

λ) είτε εμβολιάστηκε κατά της δυτικής και ανατολικής εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών με ανενεργό

εμβόλιο την
(4), είτε κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας B την
(4), κατά τη διάρκεια των
τελευταίων έξι μηνών , αλλά τουλάχιστον 30 ημέρες προ της εξαγωγής, είτε υποβλήθηκε σε δοκιμασία
αναστολής της αιμοουγκόλλησης σχετικά με την δυτική και ανατολική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποει
δών δύο φορές, με διάστημα 21 ημερών μεταξύ τους, την
(4) και την
(4), η δε δεύτερη
δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των δέκα ημερών προ της εξαγωγής, είτε με αρνητικές
επιδράσεις αν δεν είχε εμβολιαστεί (3), είτε χωρίς αύξηση των αντισωμάτων, αν είχε μεσολαβήσει
διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τον εμβολιασμό του (3).
IV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μην

μπορούν να διαφύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.
H κάτωθι δήλωση , υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του , αποτελεί μέρος του πιστοποιη
τικού .

V. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται
για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικά προσόντα)

(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

[ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του C) του ζώου που αναφέρεται ανωτέρω]

δηλώνω ότι:
1 , το ζώο θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, δίχως να
έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείρηση του ζώου'
2, το ζώο είτε παρέμεινε στ
(χώρα εξαγωγής) από τη γέννησή του, είτε
εισήλθε στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης.

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

C) Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου.
,
(2) Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή, στην
περίπτωση εγγεγραμμένου ίππου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση .
(3) Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
(4) Να γραφεί η ημερομηνία. Στην περίπτωση εγγεγραμμένου ιπποειδούς, μετά τη διεξαγωγή δοκιμασιών, τα αποτελέσματά τους
και o εμβολιασμός πρέπει νά αναφέρονται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας εγγεγραμμένων Ιππων από το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη
Λιβύη, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για

αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή με προέλευση την Αλγερία, το Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαυρίκιο και την
Τυνησία
Αριθμός του πιστοποιητικού:

Τρίτη χώρα αποστολής (*): ....
Αρμόδιο υπουργείο :
Αναφορά στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καλής μεταχείρισης:

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου
Είδος
Ίππος, όνος,
ημίονος

Φυλή
Ηλικία
Φύλο

Μέθοδος διαπίστωσης της ταυτότητας και διαπίστωση
της ταυτότητας (*)

(*) Ενα διαβατήριο που περιέχει τα στοιχεία του ζώου μπορεί να επισυναφθεί στο παρόν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι
αναφέρεται o αριθμός του.

α) Αριθμός του εγγράφου που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (διαβατήριο):
β) Επικυρωμένο από:
(ονομασία της αρμόδιας αρχής)

II. Καταγωγή και προορισμός του ζώου
Το ιπποειδές αποστέλλεται από:
(τόπος εξαγωγής)

απευθείας στο:
(κράτος μέλος και τόπος προορισμού)

με το σιδηροδρομικό όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο/αεροσκάφος/πλοίο ί2):
(Σημειώστε το μέσο μεταφοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πτήσης ή καταχωρημένο όνομα, ανάλογα με την
περίπτωση .)

Ονομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη:

III. Υγειονομικές πληροφορίες
O υπογράφων πιστοποιεί ότι το ζώο που περιγράφεται ανωτέρω ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:
α) προέρχεται από χώρα όπου είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι ακόλουθες ασθένειες: δουρίνη , μάλις των
ίππων, εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της VEE), λοιμώδης
αναιμία, λύσσα, βακτηριακός άνθρακας, πανώλη των ίππων, φυσαλιδώδης στοματίτις'

β) εξετάσθηκε σήμερα και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας (2)'
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γ) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόμενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος εξάλειψης
μιας μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας'

δ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών των αμέσως προηγούμενων της εξαγωγής (ή από τη
γέννησή του αν είναι νεώτερο των τριών μηνών) διέμεινε σε εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική παρακολού
θηση στη χώρα αποστολής και κατά τις τελευταίες 40 ημέρες προ της αποστολής παρέμεινε σε
εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης, προστατευόμενο από έντομα-φορείς'

ε) προέρχεται από το έδαφος ή, στην περίπτωση επίσημης οργάνωσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, από μέρος του εδάφους τρίτης χώρας στην οποία:
i) δεν εμφανίστηκε εγκεφαλομυελίτις των ίππων τύπου Βενεζουέλας στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών,

ii) δεν εμφανίστηκε δουρίνη στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
iii) δεν εμφανίστηκε μάλις των ίππων στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
iν) — δεν εμφανίστηκε φυσαλιδώδης στοματίτιδα στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (3),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της

εξαγωγής, την

(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του

ιού για την ανίχνευση φυσαλιδώδους στοματίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς
12 (3),
v) — στην περίπτωση μη ευνουχισμένου άρρενος ιπποειδούς, δεν έχει επίσημα εκδηλωθεί στη διάρκεια
των τελευταίων έξι μηνών λοιμώδης αρτηρίτιδα (EVA) (3),
ή
— στο ζώο πραγματοποιήθηκε εξέταση αίματος στη διάρκεια των 21 ημερών που προηγήθηκαν της
εξαγωγής, την
(4), που συνίστατο σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του
ιού για την ανίχνευση της λοιμώδους αρτηρίτιδας με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα 1 προς

4 (3),
ή
.
— το σπέρμα του ζώου υποβλήθηκε σε ανάλυση για την απομόνωση του ιού της λοιμώδους
αρτηρίτιδας, την
(4), στη διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγω
γής, με αρνητικό αποτέλεσμα (3)'
στ) δεν προέρχεται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία, ότι έχει προσβληθεί από πανώλη των ίππων και:
— δεν έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων (3),

— έχει εμβολιαστεί κατά της πανώλους των ίππων την

(3) (4)*

ζ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς
λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης
για υγειονομικούς λόγους:
i) σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ιπποειδών, επί έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή,

ii) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε, με βάση την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα από την ασθένεια αυτή ιπποειδή, να
αντιδράσουν τα υπόλοιπα ζώα αρνητικά σε δύο εξετάσεις Coggins, οι οποίες γίνονται σε διάστημα
τριών μηνών η μία από την άλλη ,
iii) σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, επί έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα,

iv) σε περίπτωση λύσσας, επί ένα μήνα από το τελευταίο κρούσμα ,
v) σε περίπτωση βακτηριακού άνθρακα, επί 15 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα .
Σε περίπτωση κατά την οποία όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση
θανατώθηκαν και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, η απαγόρευση ισχύει επί 30 ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την
περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα, για τον οποίο η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 15 ημέρες"

η) δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών (CΕΜ) και δεν προέρχεται
από εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια για την παρουσία λοιμώδους μητρίτιδας των ιπποειδών
κατά τους δύο τελευταίους μήνες ούτε ήλθε σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω οχείας με ιπποειδή που είχαν
προσβληθεί ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από λοιμώδη μητρίτιδα των
ιπποειδών'

θ) δεν έχει έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μολυσματική ή
μεταδοτική ασθένεια στη διάρκεια των 15 τελευταίων ημερών που προηγήθηκαν της δήλωσης αυτής'
ι)

υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος που συνίστατο στην κάτωθι δοκιμασία, με αρνητικό αποτέλεσμα, στη
διάρκεια των 21 ημερών προ της εξαγωγής, την
(4):
— εξέταση Coggins για λοιμώδη αναιμία,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη δουρίνη σε διάλυμα 1 προς 10,
— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για τη μάλι των ίππων σε διάλυμα 1 προς 10,

— δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος για την πιροπλάσμωση (Babesia equi και Babesia caballi) σε
διάλυμα 1 προς 5"
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κ) υποβλήθηκε σε δοκιμασία για την πανώλη των ιπποειδών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Δ της
οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου, δύο φορές, με παρεμβαλλόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ τους από
21 έως 30 ημέρες, την
(4) και την
(4), από τις οποίες η δεύτερη πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί τις δέκα ημέρες προ της εξαγωγής, είτε με αρνητικές αντιδράσεις, εάν δεν έχει
εμβολιαστεί (3), είτε χωρίς αύξηση των αντισωμάτων, εάν έχει εμβολιαστεί (3).

IV. O ίππος θα αποσταλεί μέσα σε όχημα το οποίο θα έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί με ένα
απολυμαντικό επίσημα αναγνωρισμένο από τη χώρα αποστολής, και σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μην
μπορούν να διαφύγουν κόπρανα, υπολείμματα αχυροστρωμνής ή τροφής κατά τη μεταφορά.
H κάτωθι δήλωση , υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον εντολοδόχο του, αποτελεί μέρος του πιστοποιη
τικού.

V. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ημέρες. Στην περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια παρατείνεται
για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του ταξιδιού.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα (*) και υπογραφή του εντεταλμένου κτηνιάτρου

(Με κεφαλαία: ονοματεπώνυμο, τίτλος και τυπικό προσόντα)

(*) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των έντυπων στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

(ιδιοκτήτης, ή o εντολοδόχος του (3) του ζώου που αναφέρεται ανωτέρω)

δηλώνω ότι:

1 . το ζώο θα αποσταλεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποστολής στις εγκαταστάσεις προορισμού, δίχως να
έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή όχι ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος.
H μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπον ώστε να τηρηθούν αποτελεσματικά οι κανόνες σχετικά με την
υγεία και την ορθή μεταχείρηση του ζώου'
2, το ζώο είτε παρέμεινε στ

(χώρα εξαγωγής) από τη γέννησή του, είτε

εισήλθε στη χώρα εξαγωγής τουλάχιστον 90 ημέρες προ της παρούσας δήλωσης (2).

(τόπος και ημερομηνία)

(υπογραφή)

(') Τμήμα του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 9Û/426/EOK του Συμβουλίου.
0 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί την ημέρα φόρτωσης του ζώου για να αποσταλεί στο κράτος μέλος προορισμού ή, στην
περίπτωση εγγεγραμμένου ίππου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση.
ί3) Να διαγραφεί η λανθασμένη ένδειξη.
(4) Να γραφεί η ημερομηνία. Στην περίπτωση εγγεγραμμένου ιπποειδούς, μετά τη διεξαγωγή δοκιμασιών, τα αποτελέσματά τους
και o εμβολιασμός πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 1993

περί των όρων υγειονομικού ελέγχου και έκδοσης κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις
εισαγωγές οικόσιτων αιγοπροβάτων από τρίτες χώρες
(93/ 198/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ
βρίου 1972 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονο
μικά μέτρα κατά των εισαγωγών ζώων του βοείου, χοιρείου,
προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων
με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών 0, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1601 /92 (2), και ιδίως τα άρθρα 8 και 11 ,

ότι οι κτηνιατρικές αρχές των τρίτων χωρών του εν λόγω
καταλόγου έχουν αναλάβει τη δέσμευση να μην επιτρέπουν
την έκδοση των πιστοποιητικών που περιγράφονται στο
παράρτημα της παρούσας απόφασης για τα εισαγόμενα
ζώα, εκτός εάν η εισαγωγή τους έχει γίνει από κράτος
μέλος ή σύμφωνα με κτηνιατρικούς όρους τουλάχιστον
ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία
72/462/EOK, καθώς και στις εκτελεστικές ή συμπληρωμα
τικές αποφάσεις'
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι στην οδηγία 91/68/EOK του Συμβουλίου (3) θεσπίζονται

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

οι όροι που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβά
των'

ότι στην οδηγία 91 /496/EOK του Συμβουλίου (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/438/EOK (5),
θεσπίζονται οι αρχές που διέπουν τη διοργάνωση κτηνιατρι
κών ελέγχων για τα ζώα που εισάγονται στην Κοινότητα
από τρίτες χώρες'

ότι φαίνεται ότι η υγειονομική κατάσταση των ζώων στις
τρίτες χώρες που εμφαίνονται στον κατάλογο της απόφα
σης 79/542/EOK του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 93/ IOO/EOK της Επιτροπής (7), όπου
συμπεριλαμβάνονται τα αιγοπρόβατα, ελέγχεται από τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες οι οποίες, μολονότι σε ορισμένες
περιπτώσεις βρίσκονται υπό αναδιοργάνωση , μπορούν
ωστόσο να παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά
ασθένειες οι οποίες ενδέχεται να μεταδοθούν κατά την

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές οικόσιτων αιγο
προβάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του υγειονομικού

πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στα μέρη 1 α και 1 β
του παραρτήματος όσον αφορά τα ζώα που προορίζονται
για σφαγή . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συνοδεύει τις
αποστολές αιγοπροβάτων από τις τρίτες χώρες ή τα μέρη
των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
μέρη 2 α και 2 β αντιστοίχως.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την εξηκοστή ημέρα
μετά την κοινοποίησή της στα κράτη μέλη .

εισαγωγή αιγοπροβάτων'

ότι οι κτηνιατρικές αρχές των τρίτων χωρών που εμφαίνο
νται στον προαναφερόμενο κατάλογο έχουν αναλάβει τη
δέσμευση να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα κράτη
μέλη την εμφάνιση των ακόλουθων ασθενειών εντός 24
ωρών από της εμφανίσεώς τους: πανώλους, αφθώδους
πυρετού, κυανής γλώσσας, μεταδοτικής πλευροπνευμονίας
των αιγοπροβάτων, πανώλους των μικρών μυρηκαστικών,
επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, ευλογιάς των προβάτων,
ευλογιάς των αιγών, πυρετού της κοιλάδας του Rift και
φυσαλιδώδους στοματίτιδας, να λάβουν την απόφαση ή να
προβούν σε εμβολιασμό κατ' αυτών"

(') ΕΕ αριθ. L 302 της 31 . 12. 1972, σ . 28.
C2) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(3)
(4)
(5)
(6)
Ο

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 46 της 19. 2. 1991 , σ. 19.
L 268 της 24. 9. 1991 , σ. 56.
L 243 της 25 . 8. 1992, σ. 27.
L 146 της 14. 6. 1979, σ. 15.
L 40 της 17. 2. 1993 , σ. 23.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Ια

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για οικόσιτα αιγοπρόβατα άμεσης σφαγής τα οποία προορίζονται να αποσταλούν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει τα αποστελλόμενα ζώα. Το πιστοποιητικό καλύπτει μόνο ζώα τα
οποία μεταφέρονται στο ίδιο βαγόνι, φορτηγό, αεροσκάφος ή πλοίο, αποστέλλονται στον ίδιο τόπο και προορίζο
νται, μόλις φθάσουν στο κράτος μέλος προορισμού, να μεταφερθούν αμέσως και απευθείας στο σφαγείο και να
σφαγούν το αργότερο εντός των πέντε εργάσιμων ημερών μετά την άφιξή τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 της
οδηγίας 72/462/EOK του Συμβουλίου. Το πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται την ημέρα της φόρτωσης, ημέρα
κατά την οποία εκπνέουν όλα τα σχετικά χρονικά όρια.)
Αριθ.

Εξαγωγός χώρα:
Υπουργείο:
Αρμόδια εκδούσα αρχή :
Χώρα προορισμού:
Σχετικά ιιε:

(προαιρετικά)

Παραπομπή στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καταλληλότητας των ζώων:

I.

Αριθμός ζώων:
(ολογράφως)

IL

Αναγνώριση της ταυτότητας των ζώων:
Τα προς εξαγωγή ζώα θα πρέπει να φέρουν ατομική αρίθμηση η οποία να επιτρέπει τον εντοπισμό της
εκτροφής προελεύσεως και ανεξίτηλη σήμανση ερυθρού χρώματος στην κεφαλή η οποία να τα χαρακτηρίζει
ως ζώα προοριζόμενα για σφαγή .

Αριθμός
ζώων

Επίσημος
αριθμός
ταυτότητας

Είδος:
αιγοπρόβατα

III. Καταγωγή των ζώων
Όνομα και διεύθυνση των εκμεταλλεύσεων καταγωγής :

Φυλή

Ηλικία

Φύλο
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IV . Προορισμός των ζώων
Τα ζώα αποστέλλονται
από
(τόπος φόρτωσης)
προς

(χώρα και τόπος προορισμού)

σιδηροδρομικώς/οδικώς/αεροπορικώς/ατμοπλοϊκώς:

, (σημειώνεται το μέσο μεταφοράς και o αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πτήσεως ή όνομα καταχώρησης, αναλόγως)
Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτη :

V.

Στοιχεία σχετικά με την υγεία των ζώων
O κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος της

πιστοποιώ ότι:
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

1.

H

(όνομα της εξαγωγού χώρας)

ήταν απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό κατά τα δύο αμέσως προ της εξαγωγής έτη , δεν εφάρμοσε
την πρακτική του εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα αμέσως προ της
εξαγωγής μήνες, δεν επιτρέπει να εισέρχονται στο έδαφός της ζώα τα οποία εμβολιάστηκαν πριν από
λιγότερο από ένα χρόνο και τα προς εξαγωγή ζώα δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους
πυρετού.
2. H

ήταν απαλλαγμένη από τις ασθένειες:
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

— πανώλη, κυανή γλώσσα, μεταδοτική πλευροπνευμονία των αιγοπροβάτων, πανώλη των μικρών
μυρηκαστικών, επιζωοτική αιμορραγική νόσο, ευλογιά των προβάτων, ευλογιά των αιγών και
πυρετό της κοιλάδας του Rift κατά τους δώδεκα αμέσως προ της εξαγωγής μήνες, διάστημα κατά

το οποίο δεν έγιναν εμβολιασμοί κατά των ασθενειών αυτών,
— μεταδοτική φυσαλιδώδη στοματίτιδα κατά τους έξι αμέσως προ της εξαγωγής μήνες.
3 . Τα προς εξαγωγή ζώα:

α) γεννήθηκαν στο έδαφος της

όπου και έχουν παραμείνει από τη γέννησή τους,

(όνομα της εξαγωγού χώρας)

ή

έχουν εισαχθεί, πριν από τουλάχιστον τρεις μήνες, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή
από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην απόφαση 79/542/EOK
του Συμβουλίου, σύμφωνα με κτηνιατρικούς όρους που είναι τουλάχιστον τόσο αυστηροί όσο και οι
σχετικές προϋποθέσεις της οδηγίας 72/462/EOK, συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε συμπληρω
ματικών αποφάσεων'
(διαγράψτε τις περιττές αναφορές)

β) αφότου γεννήθηκαν εάν είναι νεώτερα των 30 ημερών, σε εκμετάλλευση στο κέντρο μιας περιοχής
ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με πορίσματα, δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα αφθώδο
υς πυρετού, πανώλους, κυανής γλώσσας, μεταδοτικής πλευροπνευμονίας των αιγοπροβάτων, πανώ
λους των μικρών μυρηκαστικών, επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, ευλογιάς των προβάτων,
ευλογιάς των αιγών, πυρετού της κοιλάδας του Rift και φυσαλιδώδους στοματίτιδας'
γ) προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία είναι απαλλαγμένη από οιαδήποτε απαγόρευση για
υγειονομικούς λόγους :
— κατά τις τελευταίες 42 ημέρες για την περίπτωση της βρουκέλωσης,
— κατά τις τελευταίες 30 ημέρες για την περίπτωση της λύσσας,
— κατά τις τελευταίες 15 ημέρες για την περίπτωση του βακτηριοειδούς άνθρακα,
και δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα από εκμετάλλευση που δεν πληροί τους όρους αυτούς'
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δ) εξετάστηκαν από επίσημο κτηνίατρο της
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

στο αμέσως επόμενο μετά τη φόρτωση εικοσιτετράωρο και δεν έδειξαν κλινικά συμπτώματα
ασθένειας'

ε) δεν είναι ζώα τα οποία προορίζονται να σφαγούν στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος για την
εξάλειψη κάποιας ασθένειας'

στ) δεν χορηγήθηκαν στα προς εξαγωγή ζώα θυρεοστατικές, οιστρογόνες, ανδρογόνες ή γεσταγώνες
ουσίες για λόγους πάχυνσης'
ζ) προέρχονται:
— από εκμετάλλευση
ή
— από αγορά

,
(όνομα της αγοράς)

επίσημα εγκεκριμένη, υπό όρους τουλάχιστον ισοδύναμους προς εκείνους του παραρτήματος II της
απόφασης 91/189/EOK της Επιτροπής σχετικά με τις προς την Κοινότητα εξαγωγές ζώων του βοείου
είδους που προορίζονται για άμεση σφαγή,
και συγκεντρώθηκαν
(ονομασία των σημείων συγκεντρώσεως)

και, μέχρι να εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος, δεν ήλθαν σε επαφή με δίχηλα ζώα άλλα πλην εκείνων
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και δεν βρέθηκαν σε μέρος άλλο παρά στο
κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημα πορίσματα των κτηνια
τρικών αρχών της
δεν είχαν παρουσιαστεί κρούσματα αφθώδους
(όνομα εξαγωγού χώρας)

πυρετού, πανώλους, κυανής γλώσσας, μεταδοτικής πλευροπνευμονίας των αιγοπροβάτων, πανώλο
υς των μικρών μυρηκαστικών, επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, ευλογιάς των προβάτων, ευλογιάς
των αιγών, πυρετού της κοιλάδας του Rift ή φυσαλιδώδους στοματίτιδας κατά τις τελευταίες 30
ημέρες'
(από τις ενδείξεις εκμετάλλευση , αγορά και σημεία συγκέντρωσης διαγράφεται η περιττή)

η) τα οχήματα και οι κλωβοί μεταφοράς όπου φορτώθηκαν, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν
προηγουμένως με απολυμαντικό επίσημα εγκεκριμένο, είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε περιτ
τώματα, ούρα, απορρίμματα ή ζωοτροφές να μη ρέουν ή εξέρχονται του οχήματος κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς.

VI. Τα πρωτόκολλα για την έγκριση των αγορών από τις οποίες ενδέχεται να πέρασαν τα ζώα για τα οποία
ισχύει το παρόν πιστοποιητικό, βρέθηκαν σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II της απόφασης
της 91 / 189/EOK της Επιτροπής.

VII. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει επί δέκα ημέρες μετά από την ημέρα της φόρτωσης.
Έγινε

(Υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (')

(Όνομα με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

Σφραγίδα (')

:

C) H υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από εκείνο του κειμένου.

Αριθ. L 86 / 38
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ΜΕΡΟΣ 2 α

Κατάλογος χωρών στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του πιστοποιητικού του παραρτήματος μέρος 1 α
Αυστρία
Φινλανδία
Ισλανδία

Νορβηγία
Σουηδία
Ελβετία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1β
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για οικόσιτα αιγοπρόβατα άμεσης σφαγής τα οποία προορίζονται να αποσταλούν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

fΤο παρόν πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει τα αποστελλόμενα ζώα. Το πιστοποιητικό καλύπτει μόνο ζώα τα
οποία μεταφέρονται στο ίδιο βαγόνι, φορτηγό, αεροσκάφος ή πλοίο, αποστέλλονται στον ίδιο τόπο και προορίζο
νται, μόλις φθάσουν στο κράτος μέλος προορισμού, να μεταφερθούν αμέσως και απευθείας στο σφαγείο και να
σφάγουν το αργότερο εντός των 5 εργάσιμων ημερών μετά την άφιξή τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας
72/462/EOK του Συμβουλίου. Το πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται την ημέρα της φόρτωσης, ημέρα κατά
την οποία εκπνέουν όλα τα σχετικά χρονικά όρια.
Αριθ.

Εξαγωγός χώρα:
Υπουργείο:

Αρμόδια εκδούσα αρχή:
Χώρα προορισμού: .
Εχετικά με:
(Προαιρετικά)

Παραπομπή στο συνοδευτικό πιστοποιητικό καταλληλότητας των ζώων: .

I.

Αριθμός ζώων: ..
(ολογράφως)

II.

Αναγνώριση της ταυτότητας των ζώων: .
Τα προς εξαγωγή ζώα θα πρέπει να φέρουν ατομική αρίθμηση η οποία να επιτρέπει τον εντοπισμό της
εκτροφής προελεύσεως και ανεξίτηλη σήμανση ερυθρού χρώματος στην κεφαλή η οποία να τα χαρακτηρίζει
ως ζώα προοριζόμενα για σφαγή .

Αριθμός
ζώων

Επίσημος
αριθμός
ταυτότητας

Είδος:
αιγοπρόβατα

III. Καταγωγή των ζώων

Όνομα και διεύθυνση των εκμεταλλεύσεων καταγωγής:

Φυλή

Ηλικία

Φύλο
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IV . Προορισμός των ζώων
Τα ζώα αποστέλλονται
από

(τόπος φόρτωσης)
προς

(χώρα και τόπος προορισμού)

σιδηροδρομικώς/οδικώς/αεροπορικώς/ατμοπλοϊκώς:

(σημειώνεται το μέσο μεταφοράς και o αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πτήσεως ή όνομα καταχώρησης, αναλόγως)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη:

V.

Στοιχεία σχετικά με την υγεία των ζώων
O κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος της

πιστοποιώ ότι:
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

1.

H

(όνομα της εξαγωγού χώρας)

ήταν απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό κατά τα 2 αμέσως προ της εξαγωγής έτη, δεν εφάρμοσε την
πρακτική του εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα αμέσως προ της εξαγωγής
μήνες, δεν επιτρέπει να εισέρχονται στο έδαφός της ζώα τα οποία εμβολιάστηκαν πριν από λιγότερο από
ένα χρόνο και τα προς εξαγωγή ζώα δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού.
2. H

ήταν απαλλαγμένη από τις ασθένειες:
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

— πανώλη, κυανή γλώσσα, μεταδοτική πλευροπνευμονία των αιγοπροβάτων, πανώλη των μικρών
μυρηκαστικών, επιζωοτική αιμορραγική νόσο, ευλογία των προβάτων, ευλογία των αιγών και
πυρετό της κοιλάδας του Rift κατά τους δώδεκα αμέσως προ της εξαγωγής μήνες, διάστημα κατά
το οποίο δεν έγιναν εμβολιασμοί κατά των ασθενειών αυτών,
— μεταδοτική φυσαλλιδώδη στροματίτιδα κατά τους έξι αμέσως προ της εξαγωγής μήνες.
3 . Τα προς εξαγωγή ζώα:

α) γεννήθηκαν στο έδαφος της

όπου και έχουν παραμείνει από τη γέννησή τους,

(όνομα της εξαγώγου χώρας)

ή
έχουν εισαχθεί, πριν από τουλάχιστον 3 μήνες, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή από
τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην απόφαση 79/542/EOK του
Συμβουλίου, σύμφωνα με κτηνιατρικούς όρους που είναι τουλάχιστον τόσο σαυστηροί όσο και οι
σχετικές προϋποθέσεις της οδηγίας 72/462/EOK, συμπεριλαμβανομένων και οιοδήποτε συμπληρω
ματικών αποφάσεων'
(διαγράψτε τις περιττές αναφορές)

β) αφότου γεννήθηκαν εάν είναι νεώτερα των 30 ημερών , σε εκμετάλλευση στο κέντρο μιας περιοχής
ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα πορίσματα, δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα αφθώδους
πυρετού, πανώλους, κυανής γλώσσας, μεταδοτικής πλευροπνευμονίας των αιγοπροβάτων, πανώ
λους των μικρών μυρηκαστικών, επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, ευλογιάς των προβάτων,
ευλογιάς των αιγών, πυρετού της κοιλάδας του Rift και φυσαλλιδώδους στοματίτιδας'
γ) προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία είναι απαλλαγμένη από οιαδήποτε απαγόρευση για
υγειονομκούς λόγους:
— κατά τις τελευταίες 42 ημέρες για την περίπτωση της βρουκέλωσης,
— κατά τις τελευταίες 30 ημέρες για την περίπτωση της λύσσας,
— κατά τις τελευταίες 15 ημέρες για την περίπτωση του βακτηριοειδούς άνθρακα,
και δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα από εκμετάλλευση που δεν πληροί τους όρους αυτούς'
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δ) εξετάστηκαν από επίσημο κτηνιάτρο της
(όνομα της εξαγωγού χώρας)

στο αμέσως επόμενο μετά τη φόρτωση εικοσιτετράωρο και δεν έδειξαν κλινικά συμπτώματα
ασθένειας*

ε) δεν είναι ζώα τα οποία προορίζονται να σφαγούν στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος για την
εξάλειψη κάποιας ασθένειας'

στ) δεν χορηγήθηκαν στα προς εξαγωγή ζώα θυρεοστατικές, οιστρογόνες, ανδρογόνο ή γεσταγώνες
ουσίες για λόγους πάχυνσης'

ζ) προέρχονται κατ' ευθείαν από εκμετάλλευση ή εκμεταλλεύσεις χωρίς να έχουν διέλθει από αγορά,
και συγκεντρώθηκαν
(ονομασία των σημείων συγκεντρώσεως)

και, μέχρι να εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος, δεν ήλθαν σε επαφή με δίχηλα ζώα άλλα πλην εκείνων
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και δεν βρέθηκαν σε μέρος άλλο παρά στο
κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημα πορίσματα των κτηνια
τρικών αρχών της
(όνομα εξαγωγού χώρας), δεν είχαν παρουσιαστεί
κρούσματαται αφθώδους πυρετού, πανώλους κυανής γλώσσας, μεταδοτικής πλευροπνευμονίας των
αιγοπροβάτων, πανώλους των μικρών μυρηκαστικών, επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, ευλογίας
των προβάτων, ευλογιάς των αιγών, πυρετού της κοιλάδας του Rift ή φυσαλλιδώδους στοματίτιδας
κατά τις τελευταίες 30 ημέρες'
η) τα οχήματα και οι κλωβοί μεταφοράς όπου φορτώθηκαν, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν
προηγουμένως με απολυμαντικό επίσημα εγκεκριμένο, και είναι έτσι καταστκευασμένα ώστε
περιττώματα, ούρα, απορρίμματα ή ζωοτροφές να μη ρέουν ή εξέρχονται του οχήματος κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς.

VI. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει επί 10 ημέρες μετά από την ημέρα της φόρτωσης.
Εγινε

(Υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (')

(Όνομα με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

Σφραγίδα (')

:

(') H υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από εκείνο του κειμένου.
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ΜΕΡΟΣ 2 β

Κατάλογος χωρών στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του πιστοποιητικού του μέρονς 1 β
Βουλγαρία

Καναδάς (εκτός από το τμήμα εκείνο του Καναδά το οποίο περιγράφεται ως «περιοχή Okanagan της Βρετανικής
Κολομβίας» και περιγράφεται στο παράρτημα της απόφασης 88/212/EOK της Επιτροπής)
Εσθονία

Ουγγαρία
Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα

Νέα Ζηλανδία
Πολωνία

Ρουμανία
Σλοβακική Δημοκρατία
Σλοβενία

Τσεχικη Δημοκρατία
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 1993

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος
χοίρων από τρίτες χώρες
(93/ 199/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 90/429/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου
1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγ
χου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισα
γωγές σπέρματος χοίρων C1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγρα
φοι 2 και 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:

ότι τα κράτη μέλη εισάγουν σπέρμα χοίρων σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 90/675/EOK του Συμβουλίου (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1601/92 (3), με την οποία καθορίζονται οι βασικές
αρχές σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων
των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται
στην Κοινότητα'

ότι o κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται
στα κράτη μέλη να εισάγουν σπέρμα χοίρων θεσπίζεται με
την απόφαση 93/IOO/EOK της Επιτροπής (4)'
ότι φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας των ζώων στις
τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο της
απόφασης 93/ IOO/EOK είναι ικανοποιητική όσον αφορά
την εισαγωγή σπέρματος χοίρων και ότι ελέγχεται από
κατάλληλα διαρθρωμένες και οργανωμένες κτηνιατρικές
υπηρεσίες'
ότι οι κτηνιατρικές αρχές των τρίτων χωρών που περιέχο
νται στον κατάλογο της απόφασης 93/ IOO/EOK δέχθηκαν
να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη , εντός 24
ωρών, σχετικά με την εμφάνιση οποιασδήποτε από τις
ακόλουθες ασθένειες: αφθώδης πυρετός, φυσαλιδώδης
νόσος των χοίρων, κλασική πανώλης των χοίρων, αφρικα
νική πανώλης των χοίρων, νόσος του Teschen και φυσαλι
δώδης στοματίτις' ότι σε περίπτωση τέτοιας κοινοποίησης,
η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει την κατάσταση στην
συγκεκριμένη τρίτη χώρα"

ί1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

224 της 18. 8. 1990, σ. 62.
373 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
173 της 27. 6. 1992, σ. 13 .
40 της 17 . 2. 1993 , σ . 23 .

ότι οι εν λόγω κτηνιατρικές αρχές έχουν αναλάβει την
επίσημη εποπτεία της έκδοσης των σχετικών προς την
απόφαση αυτή πιστοποιητικών, καθώς και την υποχρέωση
να διασφαλίζουν ότι όλα τα βοηθητικά έγγραφα στα οποία
έχει στηριχθεί ενδεχομένως η πιστοποίηση να παραμένουν
σε επίσημους φακέλους επί δώδεκα τουλάχιστον μήνες
μετά την αποστολή του σπέρματος που αφορούν'

ότι για τους λόγους εξαγωγής σπέρματος στην Κοινότητα,
οι ίδιες αυτές αρχές έχουν αναλάβει να εγκρίνουν κέντρα
συλλογής σπέρματος δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της οδηγίας 90/429/EOK'

ότι το ετήσιο υγειονομικό πιστοποιητικό έχει προσαρμοσθεί
έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της υγείας
των ζώων σε κάθε τρίτη χώρα"

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Αρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος χοίρων
που πληρούν τις απαιτήσεις του υγειονομικού πιστοποιητι
κού που προβλέπεται στο μέρος 1 του παραρτήματος A. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές
σπέρματος χοίρου από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται
στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος.

Αρθρο 2

Τα κράτη μέλη στα οποία όλα τα κέντρα συλλογής περι
λαμβάνουν μόνο ζώα μη εμβολιασμένα εναντίον της νόσου
Aujeszky που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξου
δετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της

νόσου Aujeszky μπορούν να απαγορεύουν την εισαγωγή στο
έδαφός τους σπέρματος προερχόμενου από κέντρα συλλο
γής με διαφορετικό καθεστώς.
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Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 1993.

H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την εξηκοστή ημέρα
μετά την κοινοποίησή της στα κράτη μέλη .
Πα την Επιτροπή
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1

1 . Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙHTIΚΟ

Αριθ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2. Τρίτη χώρα συλλογής

3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση

4. Αρμόδια αρχή

Σημειώσεις

α) Για κάθε παρτίδα σπέρματος εκδίδεται χωριστό πιστο

5 . Αρμόδια τοπική αρχή

ποιητικό

β) Το πρωτότυπο του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να
συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον τόπο προορισμού
6. Τόπος φόρτωσης

7.

Ονομα και διεύθυνση του κέντρου συλλογής σπέρματος

8. Μεταφορικό μέσο

9. Τόπος και κράτος μέλος προορισμού

10. Αριθμός μητρώου του κέντρου συλλογής σπέρματος
11 . Ονομασία και κωδικά διακριτικά των δοχείων που περιέχουν
το σπέρμα

12. Αναγνωστικά στοιχεία της παρτίδας του σπέρματος

α) Αριθμός δόσεων

δ) Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου

β)

Ημερομηνίες συλλογής

γ)

Φυλή
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13 . O κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιώ ότι:

α)

δεν παρατηρήθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού κατά τους τελευταίους 24 μήνες, ούτε
(το όνομα τρίτης χώρας)

κρούσματα κλασσικής πανώλης των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, νόσου του

Teschen ή φυσαλιδώδους στοματίτιδας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες' και ότι κατά τους τελευταίους μήνες δεν έγιναν
εμβολιασμοί κατά των ασθενειών αυτών.

β) Το κέντρο συλλογής σπέρματος όπου συνελέγη το προς εξαγωγή σπέρμα:
i) έχει εγκριθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας

για εξαγωγή σπέρματος προς την

(σημειώνεται το όνομα της τρίτης χώρας)

Κοινότητα και πληροί τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων I και II του παραρτήματος A της οδηγίας 90/429/EOK του
Συμβουλίου,
ii) κατά την ημέρα συλλογής του προς εξαγωγή σπέρματος, βρισκόταν στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων
όπου κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημέρα της συλλογής και λήγει την ημέρα αποστολής
δεν υπήρξαν δείγματα αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, νόσου του Teschen και φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
iii) κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής του προς εξαγωγή σπέρματος και
λήγει κατά την ημερομηνία αποστολής, δεν υπήρχαν σ ' αυτό κλινικές ενδείξεις φυματίωσης, βρουκέλλωσης, νόσου του
Aujeszky, λεπτοσπείρωσης και λύσσας,
iν) είτε υπάρχουν σ' αυτό ζώα τα οποία δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της νόσου του Aujeszky και τα οποία έχουν αντιδράσει
αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για τη νόσο του Aujeszky ή μέρος ή το σύνολο των
ζώων έχουν εμβολιασθεί κατά της νόσου του Aujeszky με εμβόλιο ιού από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο G1 " τα ζώα
αυτά αποδείχτηκαν οροαρνητικά στη νόσο του Aujeszky πριν από τον εμβολιασμό και υποβλήθηκαν τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες αργότερα σε περαιτέρω ορολογική εξέταση η οποία δεν αποκάλυψε την παρουσία αντισωμάτων παραχθέντων
από τον ιό της νόσου.

14. Πριν εισαχθούν στο κέντρο συλλογής σπέρματος, όλοι οι χοίροι απομονώθηκαν επί 30 ημέρες σε χώρο διαμονής o οποίος:

α) βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας δέκα χιλιομέτρων στην οποία, από 30 τουλάχιστον ημέρες, δεν υπήρξε κρούσμα
αφθώδους πυρετού ή κλασικής πανώλης των χοίρων'
β) από τρεις τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένος από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση'

γ) είναι, από 30 τουλάχιστον ημέρες, απαλλαγμένος από τη νόσο Aujeszky, καθώς και από ασθένειες των χοίρων οι οποίες πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα E της οδηγίας 64/432/EOK του Συμβουλίου.
Κατά τις τελευταίες 15 ημέρες υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες οι οποίες και έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα:

δ) για βρουκέλλωση, η οποία καταδεικνύει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 διεθνών μονάδων συγκόλλησης ανά ml'
ε) δοκιμασία δέσμευσης του συμπληρώματος, η οποία καταδεικνύει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 20 διεθνών μονάδων ανά
ml'

στ) i)

οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ΕLΙSΑ που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέ
ντων χοίρων
ή

ii) δοκιμασία ΕLΙSΑ για τα αντισώματα G1 , στην περίπτωση χοίρων, εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί το γονίδιο G1 "

ζ) μικροσκοπική δοκιμασία συγκόλλησης για λεπτοσπείρωση (ορροϊός pomona , grippotyphosa, tarassovi , hardjo, bratislava και
ballum) ή τους έγιναν δύο ενέσεις στρεπτομυκίνης με ενδιάμεσο διάστημα 14 ημερών και σε δόσεις των 25 mg ανά χιλιόγραμμο
βάρους του ζώου.
15. Πριν εισαχθούν στο χώρο της απομόνωσης, όλοι οι χοίροι του εγκεκριμένου κέντρου συλλογής σπέρματος ευρίσκοντο σε
εκμεταλλεύσεις οι οποίες:
α) ήσαν απαλλαγμένες από κλασσική πανώλη των χοίρων'
β) ήσαν απαλλαγμένες από βρουκέλλωση'

γ) δεν είχαν ζώα τα οποία είχαν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού μέσα στους δώδεκα τελευταίους μήνες'

δ) δεν παρουσίασαν κλινικά, ορολογικά ή ουρολογικά συμπτώματα της νόσου του Aujeszky, τους τελευταίους 12 μήνες"
ε) κατά την ημέρα εισόδου του χοίρου στην απομόνωση , δεν υπέκειντο σε κανένα περιορισμό για λόγους σχετικούς με την υγεία
των ζώων.
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Μέσα στις 30 ημέρες τις προ της εισόδου τους στον χώρο της απομόνωσης υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες οι οποίες και
έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα:
στ) δοκιμασία δέσμευσης του συμπληρώματος για βρουκέλλωση που δείχνει μέτρηση βρουκέλλας μικρότερη από 20 μονάδες
ICFT / ml'

Q i) οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ΕLΙSΑ που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέ
ντων χοίρων
ii) δοκιμασία ΕLΙSΑ για τα αντισώματα G1 , στην περίπτωση χοίρων, εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί το γονίδιο G Γ

η) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ για κλασική πανώλη των χοίρων.
16. Προ της εξόδου τους από το κέντρο, όλοι οι χοίροι υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες οι οποίες και έδωσαν αρνητικά
αποτελέσματα:

α) i) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ για τη νόσο του Aujeszky στην περίπτωση μη εμβολιασμένων ζώων
ή

ii) δοκιμασία ΕLΙSΑ για αντιγόνα G1 στην περίπτωση εμβολιασμένων ζώων'

β) δοκιμασία δέσμευσης του συμπληρώματος για βρουκέλλωση που δείχνει μέτρηση βρουκέλλας μικρότερη από 20 μονάδες
ICFT / ml '

γ) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ για κλασική πανώλη των χοίρων,
και όλοι οι χοίροι οι οποίοι παρέμειναν στο κέντρο συλλογής σπέρματος πλέον των δώδεκα μηνών υποβλήθηκαν στις παραπάνω
δοκιμασίες πριν περάσουν δώδεκα μήνες από τότε που εισήχθησαν και ύστερα κάθε 18 μήνες.
17. Το προς εξαγωγή σπέρμα ελήφθη από χοίρους οι οποίοι:
α) παρέμειναν στ

τουλάχιστον τους τρεις τελευταίους μήνες προ της συλλογής"
(όνομα της τρίτης χώρας)

β) κρατήθηκαν στο εγκεκριμένο κέντρο κατά τις αμέσως προ της συλλογής 30 ημέρες'
γ) δεν είχαν τη δυνατότητα να οχεύσουν'

δ) δεν εμβολιάστηκαν κατά του αφθώδους πυρετού'
ε) δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα νόσου κατά την ημέρα συλλογής του σπέρματος.
18. Το προς εξαγωγή σπέρμα:
— υποβλήθηκε σε επεξεργασία με ένα συνδυασμό αντιβιοτικών, ειδικότερα για την καταπολέμηση της λεπτοσπείρωσης και του
μυκοπλάσματος, των οποίων το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον ισοδύναμο με:
500 διεθνείς μονάδες στρεπτομυκίνης ανά ml,
500 διεθνείς μονάδες πενικιλλίνης ανά ml,
150 μικρογραμμάρια lincamycin ανά ml,
300 μικρογραμμάρια spectinamycin ανά ml,
— αμέσως μετά την προθήκη των αντιβιοτικών διατηρήθηκε σε θερμοκρασία τουλάχιστον 15°C για τουλάχιστον 45 λεπτά,

— αποθηκεύτηκε και μεταφέρθηκε σε φιάλες, η καθεμία από τις οποίες φέρει σήμα με τον αριθμό μητρώου του κέντρου συλλογής
σπέρματος, με την ημερομηνία συλλογής, τη φυλή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του σπερματοδότη χοίρου και οι οποίες
είχαν καθαριστεί και απολυμανθεί προ της χρήσεως και σφραγίστηκαν προ της αποστολής.

Έγινε

Υπογραφή ('):
:

Σφραγίδα (')

·

Όνομα και ιδιότητα (με κεφαλαία γράμματα)

C) H υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από εκείνο του κειμένου.
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Κατάλογος τρίτων χωρών στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση για τη χρήση του πιστοποιητικού υγείας των ζώων
στο μέρος 1 του παραρτήματος

Αυστρία — Burgenland, Salzburg, Tirol, Voralberg, Upper Austria
Καναδάς
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Φινλανδία

Νορβηγία
Νέα Ζηλανδία

Σουηδία
Ελβετία
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