
C
zę

ść
 I

: 
D

a
n

e 
p

rz
es

y
łk

i

UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa:

I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna

I.4. Właściwa władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

I.6. Numery powiązanych świadectw Numery dolaczonych dokumentów

I.7. Posrednik

Nazwa Numer zatwierdzenia

I.8. Państwo pochodzenia Kod ISO L.9. Region pochodzenia Kod I.10. Państwo przeznaczenia Kod ISO I.11. Region przeznaczenia Kod

I.12 Miejsce pochodzenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.13. Miejsce przeznaczenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.14. Miejsce załadunku

Kod pocztowy

I.15. Data i godzina wyjazdu

I.16. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Numer(y):

I.17. Przewoznik

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Numer zatwierdzenia

Panstwo czlonkowskie

I.20. Liczba/ilosc I.22. Liczba opakowań

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.21. Temperatura produktów

otoczenia Schłodzone Zamrożone

I.25. Zwierzeta poswiadczone jako/ produkt poswiadczony do::

I.26. Tranzyt przez kraj trzeci

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

PKG wwozu Nr PKG:

I.27. Tranzyt przez panstwa czlonkowskie

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

I.28. Eksport

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

I.29. Przyblizony czas przewozu

I.30. Dziennik podróży

Tak Nie

I.31. Oznakowanie zwierzat

1/pl 6

Gatunek Ilosc

Hodowlane Rzezne Zatwierdzone instytucje Do odtworzenia stada Inne

Kwarantanna



2/pl 6

Wymagania ogólneII.1

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa w części I niniejszego świadectwa:

(1) [zostały poddane badaniu w ciągu (1)(2) [72]  (1) [24]  godzin przed załadunkiem i nie wykazały żadnych klinicznych objawów choroby]alboII.1.1

(1) [w przypadku ikry i mięczaków, pochodzą z gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków, gdzie zgodnie z ewidencją gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków nie występują

problemy zdrowotne]

albo

(1)(3) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych, według mojej najlepszej wiedzy i przekonania, nie wykazują klinicznych objawów choroby] ;albo

nie podlegają żadnym zakazom ze względu na niewyjaśnione przypadki podwyższonej śmiertelności;II.1.2

nie zostały przeznaczone do zniszczenia ani uboju w celu wyeliminowania jakichkolwiek chorób;II.1.3

spełniają wymagania związane z wprowadzeniem do obrotu ustanowione w dyrektywie 2006/88/WE;II.1.4

(1) [w przypadku mięczaków każda część przesyłki była poddana oględzinom i nie wykryto żadnych osobników innych gatunków mięczaków niż wymienione w części I niniejszego świadectwa.]II.1.5

(1)(4)(5) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA),

zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae i/lub chorobę wywoływaną przez Whispovirus

II.2

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej:

(1)(6) [pochodzą z państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Marteilia

refringens]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae]  (1) [choroby wywoływanej przez Whispovirus]  zgodnie z rozdziałem VII dyrektywy 2006/88/WE.]

albo

(1)(5)(6) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.] ]albo

(1)(7) [Wymagania dotyczące gatunków-wektorów wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźnej anemii łososi (ISA),

zakażenia herpeswirusem koi (KHV), zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae lub choroby wywoływanej przez Whispovirus

II.3

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej, które należy uznać za potencjalne wektory(1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1)

[zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae]  (1) [choroby wywoływanej przez Whispovirus]  ponieważ należą do gatunków wymienionych w

kolumnie 2 i spełniają warunki określone w kolumnie 3 tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008:

(1)(6) [pochodzą z państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Marteilia

refringens]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae]  (1) [choroby wywoływanej przez Whispovirus]  ] zgodnie z rozdziałem VII dyrektywy 2006/88/WE.]

albo

(1)(6)(7) [zostały poddane kwarantannie zgodnie z decyzją 2008/946/WE.] ]albo

Wymagania dotyczące transportu i oznakowaniaII.4

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że:

zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej:II.4.1

zostały zabezpieczone w warunkach, w tym w wodzie odpowiedniej jakości, które nie mają wpływu na stan ich zdrowia, (i)

w stosownych przypadkach, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2005; (ii)

pojemnik transportowy lub statek z sadzem przed załadunkiem jest czysty i zdezynfekowany lub uprzednio nieużywany; orazII.4.2

przesyłka jest opatrzona czytelną etykietą znajdującą się na zewnątrz pojemnika lub, w razie przewozu na statku z sadzem, w manifeście ładunkowym, zawierającą stosowne informacje, o których

mowa w rubrykach I.8–I.13 w części I niniejszego świadectwa, a także następujące stwierdzenie:

II.4.3

(1) ["(1) [Dzikie]  (1) [Ryby]  (1) [Mięczaki]  (1) [Skorupiaki] przeznaczone do celów hodowlanych w Unii Europejskiej”] ,albo

(1) ["(1) [Dzikie]  (1) [Mięczaki]  przeznaczone do obszarów umieszczenia w Unii Europejskiej”] ,albo

(1) ["(1) [Dzikie]  (1) [Ryby]  (1) [Mięczaki]  (1) [Skorupiaki]  przeznaczone do łowisk typu ‘wpuść i złów’ w Unii Europejskiej”] ,albo

(1) ["(1) [Dzikie]  (1) [Ryby ozdobne]  (1) [Mięczaki ozdobne]  (1) [Skorupiaki ozdobne]  przeznaczone do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, w Unii

Europejskiej”] ,

albo

(1) ["(1) [Ryby]  (1) [Mięczaki]  (1) [Skorupiaki]  przeznaczone do odnowy populacji w Unii Europejskiej”] ,albo

(1) ["(1) [Dzikie]  (1) [Ryby]  (1) [Mięczaki]  (1) [Skorupiaki]  przeznaczone do poddania kwarantannie w Unii Europejskiej”] ,albo

(1)(8) [Poświadczenie dla przesyłek pochodzących z obszaru objętego środkami zwalczania chorób przewidzianymi w rozdziale V sekcje 3–6 dyrektywy 2006/88/WEII.5

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że:

zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie (1) [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)]  (1) [wirusowej posocznicy

krwotocznej (VHS)]  (1) [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)]  (1) [zakaźnej anemii łososi (ISA)]  (1) [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)]  (1) [zakażenia

wywoływanego przez Bonamia exitiosa]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Perkinsus marinus]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Mikrocytos mackini]  (1) [zakażenia wywoływanego przez

Marteilia refringens]  (1) [zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae]  (1) [zespołu Taura]  (1) [choroby żółtej głowy]  (1) [choroby wywoływanej przez Whispovirus]  (1)(9) [poniższej nowo

pojawiającej się choroby:  ] ;

II.5.1

zwierzęta, o których mowa wyżej, można wprowadzić do obrotu stosownie do ustalonych środków kontroli; orazII.5.2

przesyłka jest opatrzona czytelną etykietą znajdującą się na zewnątrz pojemnika lub, w razie przewozu na statku z sadzem, w manifeście ładunkowym, zawierającą stosowne informacje, o których

mowa w rubrykach I.8–I.13 w części I niniejszego świadectwa, a także następujące stwierdzenie:

II.5.3

"(1) [Dzikie]  (1) [Ryby]  (1) [Mięczaki]  (1) [Skorupiaki]  pochodzące z obszaru objętego środkami zwalczania chorób”.]

(1)(10) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wiosenną wiremię karpi (SVC), bakteryjną chorobę nerek (BKD), zakaźną martwicę trzustki (IPN), zakażenie Gyrodactylus salaris (GS) oraz

zakażenie alfawirusem ryb łososiowatych (SAV)

II.6

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej,

(1) [pochodzą z państwa członkowskiego lub jego części:albo

w których (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą

być natychmiast zbadane przez właściwy organ;

(a)

w których wszystkie zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na odnośne choroby, wprowadzane do państwa członkowskiego lub jego części, spełniają wymagania

określone w części II.6 niniejszego świadectwa,

(b)

w których gatunków podatnych na odnośne choroby nie poddano szczepieniom przeciwko tym chorobom; oraz(c)

(1) [które – w przypadku (1) [IPN] (1) [BKD] – spełniają wymagania w zakresie statusu obszaru wolnego od choroby, równoważne z wymaganiami określonymi w rozdziale

VII dyrektywy 2006/88/WE;]

albo(d)

(1) [które – w przypadku (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] – spełniają wymagania w zakresie statusu obszaru wolnego od choroby, określone w odpowiedniej normie OIE.]lub

(1) [które – w przypadku (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] – obejmują pojedyncze gospodarstwo, które pod nadzorem właściwego organu:lub

zostało opróżnione, wyczyszczone i zdezynfekowane, a także było nieużywane przez co najmniej 6 tygodni;(i)

zostało uzupełnione zwierzętami z obszarów poświadczonych jako wolne od odnośnej choroby przez właściwy organ.] ](ii)
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UNIA EUROPEJSKA

1251/2008 (2016/1096) Wprowadzanie do obrotu zwierząt akwakultury
przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia,

łowisk typu »wpuść i złów«, otwartych obiektów, w których utrzymuje

II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny świadectwa II.b.Lokalny nr świadectwa:
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(1) [w przypadku dzikich zwierząt wodnych podatnych na (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] – zostały poddane kwarantannie w warunkach co najmniej równoważnych w stosunku do

warunków określonych w decyzji 2008/946/WE.]

lub

(1) [w przypadku przesyłek, w odniesieniu do których mają zastosowanie wymagania dotyczące GS, były przechowywane, bezpośrednio przed wprowadzeniem do obrotu, w wodzie o zasoleniu

wynoszącym co najmniej 25 części na tysiąc, nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, przy czym żadne inne żywe zwierzęta wodne należące do gatunków podatnych na GS nie zostały w tym

okresie wprowadzone.]

lub

(1) [w przypadku ikry zaoczkowanej, w odniesieniu do której mają zastosowanie wymagania dotyczące GS, dokonano jej dezynfekcji przy użyciu metody, która okazała się skuteczna w zwalczaniu

GS.] ]

lub

(1)(11) [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na OsHV-1 μvarII.7

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej,

(1) [pochodzą z państwa członkowskiego lub enklawy:albo

gdzie OsHV-1 μνar podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi, a zgłoszenia o podejrzeniu zakażenia odnośną chorobą muszą być natychmiast zbadane przez właściwy

organ;

(a)

gdzie wszystkie zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na OsHV-1 μνar, wprowadzane do państwa członkowskiego lub enklawy, spełniają wymagania określone w

części II.7 niniejszego świadectwa;

(b)

(1) [które spełniają wymagania w zakresie statusu obszaru wolnego od choroby, równoważne z wymaganiami określonymi w rozdziale VII dyrektywy 2006/88/WE;]albo(c)

(1) [– w przypadku przesyłek przeznaczonych dla państwa członkowskiego lub enklawy objętych programem zatwierdzonym decyzją 2010/221/UE – które/którą również objęto programem nadzoru

zatwierdzonym decyzją 2010/221/UE,] ]

lub

(1) [zostały poddane kwarantannie w warunkach co najmniej równoważnych w stosunku do warunków określonych w decyzji 2008/946/WE.] ]lub

Uwagi

Część I:

– Rubryka I.12: W stosownych przypadkach podać numer pozwolenia dla danego gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków. W przypadku dzikich zwierząt wodnych zaznaczyć »Inne«.

– Rubryka I.13: W stosownych przypadkach podać numer pozwolenia dla danego gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków. W przypadku odnowy populacji zaznaczyć »Inne«.

– Rubryka I.19: Wpisać właściwe kody HS: 0301, 0306, 0307, 030110 lub 030270.

– Rubryka I.20 oraz I. 31: Jeżeli chodzi o ilość, należy podać łączną liczbę

– Rubryka I.25: Zaznaczyć odpowiednio: opcję »Hodowla«, jeżeli przeznaczone do celów hodowlanych, »Obszary umieszczenia«, jeżeli przeznaczone do obszarów umieszczenia, »Zwierzęta domowe«, jeżeli

przeznaczone do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, »Odnowa populacji zwierząt łownych«, jeżeli przeznaczone do odnowy populacji, »Kwarantanna«, jeżeli zwierzęta

akwakultury są przeznaczone do miejsca kwarantanny oraz »Inne«, jeżeli przeznaczone do łowisk typu »wpuść i złów«.

Część II:

Niepotrzebne skreślić.(1)

Opcja przewidująca badanie w ciągu 24 godzin przed załadunkiem ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury, którym zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr

1251/2008 musi towarzyszyć świadectwo i w przypadku których, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania do obrotu określonymi w dyrektywie 2006/88/WE, właściwy organ zezwala na

przemieszczenie z obszaru objętego przepisami w zakresie zwalczania chorób zawartymi w rozdziale V sekcje 3–6 dyrektywy 2006/88/WE albo z państwa członkowskiego, strefy lub enklawy

objętych programem eliminowania chorób zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 tej dyrektywy. We wszystkich pozostałych przypadkach zastosowanie ma opcja wykonania badania w ciągu 72

godzin przed załadunkiem.

(2)

Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury złowionych w środowisku naturalnym i bezpośrednio przewiezionych do gospodarstwa lub obszaru hodowli

mięczaków, bez żadnego tymczasowego składowania.

(3)

Część II.2 niniejszego świadectwa ma zastosowanie do gatunków podatnych na co najmniej jedną chorobę określoną w tytule. Gatunki podatne są wymienione w części II załącznika IV do

dyrektywy 2006/88/WE.

(4)

Przesyłki dzikich zwierząt wodnych mogą być wprowadzane do obrotu niezależnie od wymagań części II.2 niniejszego świadectwa, o ile są przeznaczone do miejsca kwarantanny spełniającego

wymagania ustanowione w decyzji 2008/946/WE.

(5)

Aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium państwa członkowskiego, do strefy lub enklawy uznanych za wolne od VHS, IHN, ISA, KHV, zakażenia wywoływanego przez Marteilia

refringens, zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae lub choroby wywoływanej przez Whispovirus, albo objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób ustanowionym na podstawie

art. 44 ust. 1 lub 2 dyrektywy 2006/88/WE, należy zachować jedno z tych stwierdzeń, w przypadku gdy dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków podatnych na te choroby lub

gatunków-wektorów chorób, od których dane obszary są wolne lub których dotyczą wymienione programy. Dane dotyczące chorobowego każdego gospodarstwa i obszaru hodowli mięczaków w

Unii znajdują się na stronie internetowej:

(6)

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

Część II.3 niniejszego świadectwa ma zastosowanie do gatunków-wektorów co najmniej jednej z chorób określonych w tytule. Potencjalne gatunki-wektory i warunki decydujące o tym, które

przesyłki zwierząt należących do tych gatunków należy traktować jako przesyłki zwierząt należących do gatunków-wektorów, są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008.

Przesyłki zawierające zwierzęta należące do potencjalnych gatunków-wektorów można wprowadzać do obrotu niezależnie od wymagań wskazanych w części II.3, jeżeli nie są spełnione warunki

określone w kolumnie 4 tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 lub jeżeli zwierzęta te są przeznaczone do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania ustanowione w decyzji

2008/946/WE.

(7)

Część II.5 niniejszego świadectwa ma zastosowanie do przesyłek zwierząt akwakultury, którym zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 musi towarzyszyć świadectwo i w przypadku

których, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania do obrotu określonymi w dyrektywie 2006/88/WE, właściwy organ zezwala na przemieszczenie z obszaru objętego przepisami w

zakresie zwalczania chorób zawartymi w rozdziale V sekcje 3–6 dyrektywy 2006/88/WE, albo z państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętych programem eliminowania chorób

zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 tej dyrektywy.

(8)

Obowiązuje w przypadku przyjęcia środków na podstawie art. 41 dyrektywy 2006/88/WE.(9)
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Część II.6 niniejszego świadectwa ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek przeznaczonych dla państwa członkowskiego lub jego części uznanych za wolne od chorób lub dla których istnieje

program zatwierdzony decyzją 2010/221/UE w odniesieniu do SVC, BKD, IPN, GS lub SAV, a dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków wymienionych w części C załącznika II jako

podatne na choroby, od których dane państwo lub jego część są wolne lub które obejmują programy ich zwalczania.

(10)

Część II.6 ma również zastosowanie do przesyłek ryb należących do jakiegokolwiek gatunku, pochodzących z wód, w których występują zwierzęta należące do gatunków wymienionych w części C

załącznika II jako gatunki podatne na zakażenie GS, w przypadku gdy przesyłki te są przeznaczone dla państwa członkowskiego lub jego części wymienionych w załączniku I do decyzji

2010/221/UE jako wolne od GS.

Przesyłki dzikich zwierząt wodnych, w przypadku których zastosowanie mają wymagania dotyczące SVC, SAV, IPN lub BKD, mogą być wprowadzane do obrotu niezależnie od wymagań części

II.6 niniejszego świadectwa, o ile są przeznaczone do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania ustanowione w decyzji 2008/946/WE.

Część II.7 niniejszego świadectwa ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek przeznaczonych dla państwa członkowskiego lub enklawy uznanych za wolne od chorób lub objętych programem

zatwierdzonym decyzją 2010/221/UE w odniesieniu do OsHV-1 μνar, a dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków wymienionych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr

1251/2008 jako podatne na OsHV-1 μνar.

(11)

Wymagania określone w części II.7 nie mają zastosowania do przesyłek przeznaczonych do miejsca kwarantanny spełniającego wymagania co najmniej równoważne wymaganiom ustanowionym w

decyzji 2008/946/WE.

Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor

Kwalifikacje i tytuł::Nazwa (wielkimi literami):

Nr jednostki lokalnej:Lokalna Jednostka Weterynaryjna:

Podpis:Data:

Pieczęć:
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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
III.1. Data kontroli III. 2. Nr referencyjny świadectwa::

III.3. Kontrola dokumentów: Nie Tak

Normy wspólnotowe

Dodatkowe gwarancje

Wymagania krajowe

Zadowalająca

Zadowalająca

Zadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

III.4. Kontrola tożsamości:: Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.5. Kontrola fizyczna:: Nie Liczba zbadanych zwierzat

Zadowalająca Niezadowalająca

III.6. Badania laboratoryjne:: Nie Tak

Data:

Badanie na::

Losowo Podejrzenie

Wyniki:: W oczekiwaniu na wyniki Zadowalająca Niezadowalająca

III.7. Kontrola dobrostanu Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.8. Naruszenie przepisów o dobrostanie::

III.8.1. Niewazne uprawnienia przewoznika

III.8.2. Nieodpowiedni srodek transportu

III.8.3. Przekroczone normy o zageszczeniu Przecietna powierzchnia

III.8.4. Przekroczony czas podrózy

III.8.5. Niedostateczne pojenie i karmienie

III.8.6. Zle traktowanie lub zaniedbanie zwierzat

III.8.7. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla przewozu pow. 8 godz.

III.8.8. Licencja dla kierowców 

III.8.9. Dane wpisane do księgi podróży

III.8.10. Inne

III.9. Naruszenie przepisów o zdrowiu zwierzat

III.9.1. Brak/nieważne świadectwo

III.9.2. Niezgodnosc w dokumentach

III.9.3. Panstwo Czlonkowskie niezatwierdzone

III.9.4. Niezatwierdzony region/okreg

III.9.5. Niedozwolony gatunek

III.9.6. Brak dodatkowych gwarancji

III.9.7. Niezatwierdzone gospodarstwo

III.9.8. Zwierzeta chore lub podejrzane o chorobe

III.9.9. Niezadowalajace wyniki testów

III.9.10. Brak lub nieprawidlowe oznakowanie

III.9.11.Brak wymagan krajowych

III.9.12. Nieprawidlowy adres miejsca przeznaczenia

III.9.13. Inne

III.10. Wpływ transportu na zwierzęta

Liczba zwierzat padlych: Oszacowanie:

Liczba zwierzat niezdolnych do podrózy:: Oszacowanie:

Liczba urodzen lub poronien:

III.11. Dzialanie naprawcze

III.11.1. Opóznienie wyjazdu

III.11.2. Procedura przewozu

III.11.3. Kwarantanna

III.11.4. Usmiercenie humanitarne

III.11.5. Utylizacja tusz/produktów

III.11.6. Zwrot wysylki

III.11.7. Uszlachetnianie produktów

III.11.8. Uzycie produktów do innych celów

Oznakowanie:

III.12. Kontynuacja kwarantanny

III.12.1. Usmiercenie humanitarne

III.12.2. Zwolnienie

III.14. Urzędowy lekarz weterynarii lub inspektor

Lokalna Jednostka Weterynaryjna Nr jednostki lokalnej

Nazwa (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data: Podpis:

III.13. Miejsce kontroli

Zakład Gospodarstwo Miejsce gromadzenia

Obiekt posrednika Zatwierdzona instytucja Stacja pozyskiwania nasienia

Port Lotnisko PKG wywozu

W drodze Inne
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Dziennik podróży

1.1. ORGANIZATOR Nazwa i adres (a) (b) 1.2. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podróż

1.3. Telefon/Faks

2. CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY (dni/godziny)

3.1. Miejsce i kraj WYJAZDU

3.2. Data 3.3. Czas

4.1. Miejsce i kraj PRZEZNACZENIA

4.2. Data 4.3. Czas

5.1. Gatunek 5.2. Liczba zwierząt 5.3. Numery zaświadczeń weterynaryjnych

5.4. Przewidywany całkowity ciężar partii (w kg): 5.5. Całkowita przestrzeń przewidziana na partię (w m²):

8. Podpis organizatora

6. WYKAZ PRZEWIDZIANYCH POSTOJÓW, TRANSFERÓW LUB PUNKTÓW WYJŚCIA

7. Ja, organizator, niniejszym oświadczam, że jestem odpowiedzialny za organizację powyższej podróży oraz że podjąłem odpowiednie środki zapewniające

dobrostan zwierząt przez okres całej podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 1/2005

(a) Organizator: patrz definicja w art. 2 lit. q) rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005

(b) Jeśli organizator jest przewoźnikiem, należy podać numer zezwolenia

6.1. Nazwy miejsc postoju lub transferu zwierząt (w tym

punkty wyjścia)

6.2. Przyjazd 6.3. Czas trwania

(w godzinach)

6.4. Nazwa przewoźnika i nr zezwolenia (jeżeli nie

jest organizatorem)

6.5 identyfikacja

Data Czas


