Σηελ Απόθαζε 2013/188/ΕΚ (L 111) πεξηγξάθνληαη 3 θαηεγνξίεο ακεξόιεπησλ
επηζεσξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) νη ακεξόιεπηεο επηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη ζηνλ ηόπν αλαρώξεζεο
πξνηνύ αξρίζεη ε κεηαθνξά ησλ δώσλ γηα ηαμίδηα κεγάιεο δηάξθεηαο κεηαμύ
θξαηώλ κειώλ θαη κε ηξίηεο ρώξεο θαη αθνύ ηα δώα εθθνξησζνύλ από ηα
κεηαθνξηθά κέζα ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζθαγείν·
β) νη ακεξόιεπηεο επηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαθνξάο· θαη
γ) νη ακεξόιεπηεο επηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
κεηαθνξάο γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ρξόλνπο ηαμηδίνπ θαη ηηο
πεξηόδνπο αλάπαπζεο.
Σην Άξζξν 2 ηεο Απόθαζεο πεξηγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ακεξόιεπηεο επηζεσξήζεηο πνπ πξέπεη λα παξαηίζεληαη, θαη δηαθξίλνληαη αλά
δσηθό είδνο θαη είδνο ακεξόιεπηεο επηζεώξεζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην
παξάξηεκα I ηεο παξνύζαο απόθαζεο (Πίλαθεο 1,2,3) θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηώζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο II.
Σηε λέα κνξθή ηεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πεξηιακβάλνληαη νη
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο πεξηειάκβαλε ην παιηόηεξν ππόδεηγκα (αξρείν Excel), ην
νπνίν είραηε ζηε δηάζεζή ζαο κέρξη ζήκεξα αιιά πιένλ ηαμηλνκνύληαη κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν. ΕΠΙΠΛΕΟΝ δεηνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Ι) Καηεγνξίεο κε ζπκκόξθσζεο αλαιπηηθά σο αθνινύζσο:
1. Ιθαλόηεηα ησλ δώσλ λα ηαμηδέςνπλ
2. Πξαθηηθέο κεηαθνξάο, ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ, ύςνο
3.Μεηαθνξηθά κέζα θαη πξόζζεηεο δηαηάμεηο γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ δώα
ή πινία πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβώηηα ζαιάζζεο θαη γηα ηαμίδηα κεγάιεο
δηάξθεηαο.
4. Παξνρή λεξνύ θαη ηξνθήο, ρξόλνη ηαμηδίνπ θαη πεξίνδνη αλάπαπζεο
5. Τεθκεξίσζε
6. Άιιεο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο
ΙΙ) Καηεγνξία θαη αξηζκόο κέηξσλ πνπ έιαβε ε αξρή επηζεώξεζεο κεηά ηνλ
εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ κε ζπκκόξθσζεο
A. Κπξώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ
B. Επηβνιή εθαξκνγήο θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
ΙΙΙ) Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ αλεπαξθεηώλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηηο
ακεξόιεπηεο επηζεσξήζεηο:
Τν παξόλ εδάθην αληηθαζηζηά ην εμακεληαίν θαη εηήζην έληππν επαιήζεπζεο
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ειέγρσλ.
ΙV) Σρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ αλεπαξθεηώλ
Αθνινύζσο παξαζέηνπκε κεξηθέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επρεξέζηεξε
ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ εηήζησλ εθζέζεσλ:

Καηηγορία

Είδος ελέγχων

1

Σηνλ ηόπν αλαρώξεζεο γηα κεηαθνξέο άλσ ησλ 8 σξώλ,
όηαλ ειέγρεηαη ε ικανόηηηα ηων ζώων προς μεηαθορά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15(2)
ηνπ Καλ. 1/2005 σο κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ δώσλ.
Σην ζθαγείν, κεηά ηελ εθθόξησζε, γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο κεηαθνξέο
(κέρξη 50 ρικ, κέρξη 65 ρικ, κέρξη 8 ώξεο, άλσ ησλ 8 σξώλ).

2

Καηά ηε κεηαθνξά (ζην νδηθό δίθηπν)
Σηνλ ηόπν αλαρώξεζεο γηα κεηαθνξέο άλσ ησλ 8 σξώλ,
όηαλ νη έιεγρνη δεν δηελεξγνύληαη σο κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ δώσλ.
Σηνλ ηόπν αλαρώξεζεο γηα κεηαθνξέο κέρξη 8 σξώλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κέρξη 50 ρικ θαη κέρξη 65 ρικ)
Σηνλ ηόπν αλαρώξεζεο γηα κεηαθνξέο κέρξη 12 σξώλ εληόο Ειιάδαο
Σηα ζεκεία ειέγρνπ (control posts), θέληξα ζπγθέληξσζεο, ζεκεία εμόδνπ
Όηαλ ν ηόπνο πξννξηζκνύ είλαη ε εθηξνθή, γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο κεηαθνξέο.
Σην ζθαγείν, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθόξησζεο,
γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο κεηαθνξέο.

3

Δηνηθεηηθόο έιεγρνο εγγξάθσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο σο πξνο ην
εκεξνιόγην ηαμηδίνπ θαη/ή εθηππώζεηο GPS ή ηαρνγξάθνπ.

Άιια δσηθά είδε

Πνπιεξηθά.
Εάλ ππάξρνπλ θαη άιια είδε δώσλ πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ζηήιεο.

Πραγμαηοποιηθένηες έλεγχοι ως προς ηα:
Ζώα: αξηζκόο δώσλ ζηα νπνία έγηλε απηνςία
Μεηαθνξηθά κέζα: αξηζκόο νρεκάησλ ζηα νπνία έγηλε
απηνςία *
Έγγξαθα: Όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
κεηαθνξά.
Ο αξηζκόο ησλ εγγξάθσλ γηα 1 επηζεώξεζε αληηζηνηρεί κε
1
Ζώα: αξηζκόο δώσλ ζηα νπνία έγηλε απηνςία
Μεηαθνξηθά κέζα: αξηζκόο νρεκάησλ ζηα νπνία έγηλε
απηνςία *
Έγγξαθα: Όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
κεηαθνξά.
Ο αξηζκόο ησλ εγγξάθσλ γηα 1 επηζεώξεζε αληηζηνηρεί κε
1

Έγγξαθα κόλν: Έιεγρνο εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ θαη/ή
εθηππώζεσλ GPS ή ηαρνγξάθνπ.
Έιεγρνο εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ ζε ζπλδπαζκό κε έιεγρν
πνπ αλήθεη θαη ζηελ θαηεγνξία 1 ή 2.
Έιεγρνο εθηππώζεσλ GPS ή ηαρνγξάθνπ ζε ζπλδπαζκό
κε ην εκεξνιόγην ηαμηδίνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε έιεγρν
πνπ αλήθεη θαη ζηελ θαηεγνξία 1 ή 2.
Ο αξηζκόο ησλ εγγξάθσλ γηα 1 έιεγρν αληηζηνηρεί κε 1.

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην κεηαθνξηθό κέζν κεηαθέξεη δύο είδη ζώων, ηόηε ηο μεηαθορικό μέζο προζηίθεηαι και ζηις δύο
ζηήλες, θάησ από θάζε είδνο δώνπ.

