
jimenap_rosas@hotmail.com
Texto tecleado
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura





ΧΩΡΑ - CHILE Αλιευτικά προϊόντα

Σελίδα Twv

II. . Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικούα II. .βII. Υγειονομικές πληροφορίες

Σημειώσεις

Μέρος Ι:

Μέρος II:

- I.8: : , .

- .11: : .

- I.15: ( ), ( )
( ). .

- .19: ( )
: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518., 1603, 1604, 1605 2106.

- I.23: / : ,
.

- I.28: : .

: , , , .

: - , - , , .

( ) II.1
.

( ) II.2 :

α) ,
,

β) ,

γ) ,
( ) . 853/2004 ,

δ) 4 2 2006/88/ ,
,

,
.

ε)
( ) . 853/2004.

( ) II.2.1 II.2.2
. IV 2006/88/E .

( ) .

( ) EHN, Taura /
.

( ) , ( I.9 I.10 I )
VHS, IHN, ISA, KHV

44 1 2 2006/88/E , ,
/ /- /- /- .

:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

-
.

Τετραγωνίδιο Περιοχή καταγωγής για κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια να υποδειχθεί η περιοχή παραγωγής

Τετραγωνίδιο Ι Τόπος καταγωγής επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής

Τετραγωνίδιο Αριθμός κυκλοφορίας σιδηροδρομικά βαγόνια ή εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά αριθμός πτήσης αεροσκάφος ή όνομα
πλοίο Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται ξεχωριστά σε περίπτωση εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης

Τετραγωνίδιο Ι Να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί του εναρμονισμένου συστήματος ΕΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων στις
εξής επικεφαλίδες ή

Τετραγωνίδιο Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου Αριθμός σφραγίδας σε περίπτωση που η σφραγίδα έχει αύξοντα αριθμό αυτός πρέπει να
αναφέρεται

Τετραγωνίδιο Είδος εμπορεύματος να προσδιοριστεί αν πρόκειται για προϊόν υδατοκαλλιέργειας ή για άγριο αλίευμα

Είδος επεξεργασίας Ζώντα απλή ψύξη κατάψυξη μεταποίηση

Μονάδα μεταποίησης Περιλαμβάνονται πλοία εργοστάσια πλοία ψυγεία ψυκτική αποθήκη μονάδα μεταποίησης

Το μέρος του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου για χώρες με ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω
συμφωνιών ισοτιμίας ή άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης

Το μέρος του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου όσον αφορά

μη βιώσιμα καρκινοειδή δηλαδή καρκινοειδή που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα εάν επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο
προέρχονται

ψάρια που έχουν θανατωθεί ή εκσπλαχνιστεί πριν από την αποστολή

ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους που διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς περαιτέρω επεξεργασία υπό τον
όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης που πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ αριθ για τις συσκευασίες

καρκινοειδή που προορίζονται για εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος της οδηγίας ΕΚ ή για
κέντρα αποστολής καθαρισμού ή παρόμοιες επιχειρήσεις που διαθέτουν εξοπλισμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που αδρανοποιεί τους εν λόγω
παθογόνους παράγοντες ή που υποβάλλουν τα υγρά απόβλητα σε άλλου είδους επεξεργασία για τη μείωση του κινδύνου διάδοσης ασθενειών στα
φυσικά ύδατα σε αποδεκτό επίπεδο

καρκινοειδή που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς προσωρινή αποθήκευση στον τόπο
επεξεργασίας και τα οποία συσκευάζονται και επισημαίνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ

Τα μέρη και του παρόντος πιστοποιητικού εφαρμόζονται μόνο σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στην
επικεφαλίδα του οικείου μέρους Τα ευπαθή είδη απαριθμούνται στο παράρτημα της οδηγίας Κ

Να διαγραφεί η περιττή ένδειξη

Οι παρτίδες ειδών ευπαθών σε σύνδρομο και ή ασθένεια της κίτρινης κεφαλής πρέπει να συνοδεύονται από την παρούσα δήλωση
προκειμένου να εγκριθεί η αποστολή τους σε οιοδήποτε μέρος της Ένωσης

Για να επιτραπεί η είσοδος μιας παρτίδας σε κράτος μέλος ζώνη ή διαμέρισμα τετραγωνίδια και του μέρους του πιστοποιητικού που έχουν
χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από ή την ασθένεια της λευκής κηλίδας ή στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή
εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος ή της οδηγίας Κ πρέπει να συμπληρώνεται μια από τις εν λόγω δηλώσεις αν η παρτίδα
περιέχει είδη ευπαθή στην στις ασθένεια ες για τις οποίες εφαρμόζεται ονται πρόγραμμα τα επιτήρησης ή εκρίζωσης ή ισχύει καθεστώς απαλλαγής
Στοιχεία για το υγειονομικό καθεστώς κάθε εκμετάλλευσης και περιοχής καλλιέργειας μαλακίων στην Ένωση παρέχονται στον δικτυακό τόπο

Το χρώμα της μελάνης της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των υπόλοιπων τυπογραφικών στοιχείων του
πιστοποιητικού
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Υπογραφή

Επίσημος Επιθεωρητής

Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία( ):

Ιδιότητα και τίτλος

Σφραγίδα και Ημερομηνία
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