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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
I.1. Pošiljatelj

Ime

Naslov

Država

I.2. Referenčna številka spričevala I.2.a. Lokalna referenčna številka::

I.3. Osrednji pristojni organ

I.4. Lokalni pristojni organ

I.5. Prejemnik

Ime

Naslov

Država

I.6. Št. povezanega(ih) originalnega(ih) spričeval(a) Številka(e) spremnega(ih) dokumenta(ov)

I.7. Trgovec

Ime Številka odobritve

I.8. Država izvora ISO koda I.9. Regija izvora Koda I.10. Namembna država ISO koda I.11. Namembna regija Koda

I.12. Kraj izvora/Območje nabiranja

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.13. Namembni kraj

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.14. Kraj natovarjanja

Poštna koda

I.15. Datum in čas pošiljanja

I.16. Prevozno sredstvo

Letalo Ladja Železniški vagon

Cestno prevozno sredstvo Drugo

Identifikacija::

Številka(e):

I.17. Prevoznik

Ime

Naslov

Poštna koda

Številka odobritve

Država članica

I.20. Število/količina I.22. Število pakiranj

I.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivke

I.21 Temperatura proizvodov

Pri prostorski temperaturi Ohlajeni Zamrznjeni

I.25. Živali certificirane kot/proizvodi certificirani za::

I.26. Tranzit prek tretje države

Tretja država ISO koda

Tretja država ISO koda

Tretja država ISO koda

Izstopna točka Koda

Vstopna točka Enota MKT št.:

I.27. Tranzit prek držav članic

Država članica ISO koda

Država članica ISO koda

Država članica ISO koda

I.28. Izvoz

Tretja država ISO koda

Izstopna točka Koda

I.29.  Ocenjeni čas potovanja

I.30. Načrt poti

Da Ne

I.31. Identifikacija živali
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Živalska vrsta Količina

Za vzrejo Zakol Odobreni obrati Obnova populacije divjadi Drugo

[sl] Quarantine
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Splošne zahteveII.1

Podpisani uradni inšpektor za živali iz ribogojstva iz dela I tega spričevala potrjujem, da:

(1) [so bile pregledane v (1)(2) [72]  (1) [24]  urah po natovarjanju in niso kazale nobenih kliničnih znakov bolezni]bodisiII.1.1

(1) [ikre in mehkužci prihajajo iz ribogojnice ali z območja gojenja mehkužcev, na katerem po evidencah ribogojnice ali območja gojenja mehkužcev ni znakov bolezni]ali

(1)(3) [so prostoživeče vodne živali po mojem najboljšem vedenju in prepričanju klinično zdrave] ;ali

zanje ne veljajo prepovedi zaradi nerešenega povečanega pogina;II.1.2

niso namenjene za uničenje ali zakol zaradi izkoreninjenja bolezni;II.1.3

izpolnjujejo zahteve za dajanje na trg iz Direktive 2006/88/ES;II.1.4

(1) [so bili pri mehkužcih opravljeni posamezni vizualni pregledi vsakega dela pošiljke in niso bile odkrite nobene druge vrste mehkužcev, razen tistih, ki so navedene v delu I spričevala.]II.1.5

(1)(4)(5) [Zahteve za vrste, dovzetne za virusno hemoragično septikemijo (VHS), infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), infekciozno anemijo lososov (ISA), Koi herpes virus (KHV),

marteiliozo (Marteilia refringens), bonamiozo (Bonamia ostreae) in/ali bolezen belih pik

II.2

Podpisani uradni inšpektor za navedene živali iz ribogojstva potrjujem, da:

(1)(6) [izvirajo iz države članice, z območja ali iz kompartmenta, razglašenih za proste (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [marteilioze (Marteilia refringens)]  (1) [bonamioze

(Bonamia ostreae)]  (1) [bolezni belih pik]  v skladu s poglavjem VII Direktive 2006/88/ES.]

bodisi

(1)(5)(6) [so bile prostoživeče vodne živali v karanteni v skladu z Odločbo Komisije 2008/946/ES.] ]ali

(1)(7) [Zahteve za vektorske vrste, ki lahko prenašajo virusno hemoragično septikemijo (VHS), infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), infekciozno anemijo lososov (ISA), Koi herpes virus

(KHV), marteiliozo (Marteilia refringens), bonamiozo (Bonamia ostreae) in/ali bolezen belih pik

II.3

Podpisani uradni inšpektor za navedene živali iz ribogojstva, ki jih je treba obravnavati kot morebitne vektorje za prenos (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [marteilioze (Marteilia refringens)]  (1)

[bonamioze (Bonamia ostreae)]  (1) [bolezni belih pik]  ker gre za vrste živali iz stolpca 2 in ker izpolnjujejo pogoje iz stolpca 3 preglednice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1251/2008, potrjujem, da:

(1)(6) [izvirajo iz države članice, z območja ali iz kompartmenta, razglašenih za proste (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [marteilioze (Marteilia refringens)]  (1) [bonamioze

(Bonamia ostreae)]  (1) [bolezni belih pik]  v skladu s poglavjem VII Direktive 2006/88/ES.]

bodisi

(1)(6)(7) [so bile v karanteni v skladu z Odločbo 2008/946/ES.] ]ali

Zahteve za prevoz in označevanjeII.4

Podpisani uradni inšpektor potrjujem, da:

so za navedene živali iz ribogojstvaII.4.1

izpolnjeni pogoji, vključno s kakovostjo vode, ki ne spreminjajo njihovega zdravstvenega statusa; (i)

izpolnjeni splošni pogoji za prevoz živali iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1/2005, kadar je to primerno; (ii)

je kontejner ali čoln s posodami za prevažanje živali pred natovarjanjem čist in razkužen ali še neuporabljen terII.4.2

je pošiljka opremljena s čitljivo oznako na zunanji strani kontejnerja ali na ladijskem tovornem listu, kadar se prevaža s čolnom s posodami za prevažanje živali, z ustreznimi informacijami,

navedenimi v rubrikah I.8 do I.13 dela I tega spričevala, in naslednjo izjavo:

II.4.3

(1) ["(1) [Prostoživeči]  (1) [ribe]  (1) [mehkužci]  (1) [raki]  namenjeni za gojenje v Evropski uniji”] ,bodisi

(1) ["(1) [Prostoživeči]  (1) [mehkužci]  namenjeni za ponovno nasaditev v Evropski uniji”] ,ali

(1) ["(1) [Prostoživeči]  (1) [ribe]  (1) [mehkužci]  (1) [raki]  namenjeni za športno komercialne vode v Evropski uniji”] ,ali

(1) ["(1) [Prostoživeči]  (1) [okrasne ribe]  (1) [okrasni mehkužci]  (1) [okrasni raki]  namenjeni za odprte okrasne objekte v Evropski uniji”] ,ali

(1) ["(1) [ribe]  (1) [mehkužci]  (1) [raki]  namenjeni za obnovo staleža v Evropski uniji”] ,ali

(1) ["(1) [Prostoživeči]  (1) [ribe]  (1) [mehkužci]  (1) [raki]  namenjeni za karanteno v Evropski uniji”] ,ali

(1)(8) [Potrdilo za pošiljke, ki izvirajo z območja, na katerem veljajo ukrepi za nadzor bolezni iz oddelkov 3 do 6 poglavja V Direktive 2006/88/ESII.5

Podpisani uradni inšpektor potrjujem, da:

navedene živali izvirajo iz območja, na katerem veljajo ukrepi za nadzor bolezni za (1) [epizootsko hematopoetsko nekrozo (EHN)]  (1) [virusno hemoragično septikemijo (VHS)]  (1) [infekciozno

hematopoetsko nekrozo (IHN)]  (1) [infekciozno anemijo lososov (ISA)]  (1) [Koi herpes virus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [marteiliozo

(Marteilia refringens)]  (1) [bonamiozo (Bonamia ostreae)]  (1) [sindrom Taura]  (1) [bolezen rumene glave]  (1) [bolezen belih pik]  (1)(9) [naslednjo pojavljajočo se bolezen:    ] ;

II.5.1

se navedene živali lahko dajo na trg v skladu s predpisanimi nadzornimi ukrepi terII.5.2

je pošiljka opremljena s čitljivo oznako na zunanji strani kontejnerja ali na ladijskem tovornem listu, kadar se prevaža s čolnom s posodami za prevažanje živali, z ustreznimi informacijami,

navedenimi v rubrikah I.8 do I.13 dela I tega spričevala, in naslednjo izjavo:

II.5.3

"(1) [Prostoživeči]  (1) [ribe]  (1) [mehkužci]  (1) [raki]  ki izvirajo z območja, na katerem veljajo ukrepi za nadzor bolezni”.]

(1)(10) [Zahteve za vrste, dovzetne za spomladansko viremijo pri krapih (SVC), bakterijsko obolenje ledvic (BKD), virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN), okužbo z Gyrodactylus salaris

(GS) in okužbe s salmonidnim alfavirusom (SAV)

II.6

Podpisani uradni inšpektor za navedene živali iz ribogojstva potrjujem, da:

(1) [izvirajo iz države članice ali njenega dela:bodisi

v katerih je treba (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  obvezno prijaviti pristojnemu organu, ta pa mora takoj proučiti poročila o sumu okužbe z zadevno boleznijo;(a)

v katerih vse živali iz ribogojstva, ki spadajo v vrste, dovzetne za zadevne bolezni, in so vnesene v navedeno državo članico ali njen del, izpolnjujejo zahteve iz točke II.6 tega spričevala;(b)

v katerih vrste, dovzetne za zadevne bolezni, niso cepljene proti zadevnim boleznim in(c)

(1) [ki v primeru (1) [IPN] (1) [BKD] , izpolnjujejo zahteve za stanje brez bolezni, ki so enakovredne zahtevam iz poglavja VII Direktive 2006/88/ES.]bodisi(d)

(1) [ki v primeru (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , ] izpolnjujejo zahteve za stanje brez bolezni iz zadevnega standarda Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE).]in/ali

(1) [ki v primeru (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , zajemata eno samo ribogojnico, ki je pod nadzorom pristojnega organa:in/ali

bila izpraznjena, očiščena in razkužena ter je mirovala najmanj 6 tednov;(i)

obnovila svoj stalež z živalmi z območij, za katera je pristojni organ potrdil, da so prosta zadevne bolezni.] ](ii)

(1) [so bile prostoživeče živali, dovzetne za (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , v karanteni pod pogoji, ki so najmanj enakovredni pogojem iz Odločbe 2008/946/ES.]in/ali

(1) [so bile pošiljke, za katere se uporabljajo zahteve glede GS, neposredno pred dajanjem na trg v vodi s slanostjo najmanj 25 delov na tisoč nepretrgano najmanj 14 dni in v navedenem obdobju niso

bile vnesene nobene druge žive vodne živali iz vrst, dovzetnih za GS.]

in/ali

(1) [so bile ikre z očmi, za katere se uporabljajo zahteve glede GS, razkužene z metodo, ki je dokazano učinkovita proti GS.] ]in/ali

(1)(11) [Zahteve za vrste, dovzetne za bolezen OsHV-1 μvarII.7

Podpisani uradni inšpektor za navedene živali iz ribogojstva potrjujem, da:

(1) [izvirajo iz države članice ali kompartmenta:bodisi

v katerih je treba bolezen OsHV-1 μvar obvezno prijaviti pristojnemu organu, ta pa mora takoj proučiti poročila o sumu okužbe z zadevno boleznijo;(a)
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1251/2008 (2016/1096) Dajanje na trg živali iz ribogojstva, namenjenih

za gojenje, ponovno nasaditev, športno komercialne vode, odprte
okrasne objekte in obnovo staleža

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju II.a. Referenčna številka spričevala II.b. Lokalna referenčna številka:
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v katerih vse živali iz ribogojstva, ki spadajo v vrste, dovzetne za bolezen OsHV-1 μvar, in so vnesene v navedeno državo članico ali kompartment, izpolnjujejo zahteve iz točke II.7 tega

spričevala;

(b)

(1) [ki izpolnjujeta zahteve za stanje brez bolezni, ki so enakovredne zahtevam iz poglavja VII Direktive 2006/88/ES,]bodisi(c)

(1) [ki sta v primeru pošiljk, namenjenih v državo članico ali kompartment, zajeta v programu, odobrenem s Sklepom 2010/221/EU, prav tako zajeta v programu nadzora, odobrenem s Sklepom

2010/221/EU,] ]

in/ali

(1) [so bile v karanteni pod pogoji, ki so najmanj enakovredni pogojem iz Odločbe 2008/946/ES.] ]in/ali

Opombe

Del I:

– Rubrika I.12: po potrebi uporabite številko pooblastila za zadevno ribogojnico ali območje gojenja mehkužcev. Za prostoživeče vodne živali uporabite „drugo“.

– Rubrika I.13: po potrebi uporabite številko pooblastila za zadevno ribogojnico ali območje gojenja mehkužcev. Če je pošiljka namenjena za obnovo staleža, uporabite „drugo“.

– Rubrika I.19: uporabite ustrezne oznake HS: 0301, 0306, 0307, 030110 ali 030270.

– Rubriki I.20 in I.31: pri količini navedite celotno število.

– Rubrika I.25: uporabite možnost „vzreja“, če so živali namenjene za gojenje, „ponovna nasaditev“, če so namenjene za ponovno nasaditev, „hišne živali“, če so namenjene za odprte okrasne objekte, „obnova

populacije“, če so namenjene za obnovo staleža, „karantena“, če so živali iz ribogojstva namenjene v karantenski obrat, in „drugo“, če so namenjene za športno komercialne vode.

Del II:

Neustrezno črtati.(1)

Možnost 24 ur se uporablja le za pošiljke živali iz ribogojstva, ki jih mora v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1251/2008 spremljati spričevalo in za katere pristojni organ v skladu z zahtevami za

dajanje na trg iz Direktive 2006/88/ES dovoli, da zapustijo območje, za katero veljajo določbe o nadzoru iz oddelkov 3 do 6 poglavja V Direktive 2006/88/ES, oziroma državo članico, območje ali

kompartment, za katere je odobren program izkoreninjenja v skladu s členom 44(2) navedene direktive. V vseh drugih primerih se uporablja možnost 72 ur.

(2)

Uporablja se le za pošiljke živali iz ribogojstva, ulovljene v naravi, ki se takoj prevažajo v ribogojnico ali na območje gojenja mehkužcev brez začasnega skladiščenja.(3)

Del II.2 tega spričevala se uporablja za vrste, dovzetne za eno ali več bolezni, navedenih v naslovu. Dovzetne vrste so navedene v delu II Priloge IV k Direktivi 2006/88/ES.(4)

Pošiljke prostoživečih vodnih živali se lahko dajo na trg ne glede na zahteve iz dela II.2 tega spričevala, če so namenjene v karantenski obrat, ki izpolnjuje zahteve iz Odločbe 2008/946/ES.(5)

Za dovoljenje za vstop v državo članico, na območje ali v kompartment, ki so razglašeni za proste VHS, IHN, ISA, KHV, marteilioze (Marteilia refringens), bonamioze (Bonamia ostreae) ali bolezni

belih pik ali za katere je odobren program nadzora ali izkoreninjenja v skladu s členom 44(1) ali (2) Direktive 2006/88/ES, je potrebna ena od teh izjav, če pošiljka vsebuje dovzetne ali vektorske

vrste za bolezni, za katere se uporablja stanje brez bolezni ali program. Podatki o stanju bolezni vsake ribogojnice ali območja gojenja mehkužcev v Evropski uniji so na voljo na spletnem naslovu:

(6)

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

Del II.3 tega spričevala se uporablja za vektorske vrste za prenos ene ali več bolezni, navedenih v naslovu. Morebitne vektorske vrste in pogoji, pod katerimi se pošiljke takih vrst obravnavajo kot

vektorske vrste, so navedeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1251/2008. Pošiljke morebitnih vektorskih vrst se lahko dajo na trg ne glede na zahteve iz dela II.3, če niso izpolnjeni pogoji iz stolpca 4

preglednice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1251/2008 ali če so namenjene v karantenski obrat, ki izpolnjuje zahteve iz Odločbe 2008/946/ES.

(7)

Del II.5 tega spričevala se uporablja za pošiljke živali iz ribogojstva, ki jih mora v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1251/2008 spremljati spričevalo in za katere pristojni organ v skladu z zahtevami

za dajanje na trg iz Direktive 2006/88/ES dovoli, da zapustijo območje, za katero veljajo določbe o nadzoru iz oddelkov 3 do 6 poglavja V Direktive 2006/88/ES, oziroma državo članico, območje ali

kompartment, za katere je odobren program izkoreninjenja v skladu s členom 44(2) navedene direktive.

(8)

Uporablja se, če so sprejeti ukrepi v skladu s členom 41 Direktive 2006/88/ES.(9)

Del II.6 tega spričevala se uporablja samo za pošiljke, namenjene v državo članico ali njen del, ki se štejeta za prosta bolezni ali za katera je bil odobren program v skladu s Sklepom 2010/221/EU

glede SVC, BKD, IPN, GS ali SAV, in pošiljka zajema vrste, ki jih del C Priloge II navaja kot dovzetne za bolezni, za katere se uporablja stanje brez bolezni ali program.

(10)

Del II.6 se uporablja tudi za pošiljke rib katere koli vrste, ki izvirajo iz vod, v katerih so prisotne vrste, ki so v delu C Priloge II navedene kot vrste, dovzetne za okužbo z GS, kadar so navedene

pošiljke namenjene v državo članico ali njen del, ki sta v Prilogi I k Sklepu 2010/221/EU navedena kot prosta GS.

Pošiljke prostoživečih vodnih živali, za katere se uporabljajo zahteve glede SVC, SAV, IPN in/ali BKD, se lahko dajo na trg ne glede na zahteve iz dela II.6 tega spričevala, če so namenjene v

karantenski obrat, ki izpolnjuje zahteve iz Odločbe 2008/946/ES.

Del II.7 tega spričevala se uporablja samo za pošiljke, namenjene v državo članico ali kompartment, ki se štejeta za prosta bolezni ali za katera je bil odobren program v skladu s Sklepom

2010/221/EU glede bolezni OsHV-1 μvar, in pošiljka zajema vrste, ki jih del C Priloge II Uredbe (ES) št. 1251/2008 navaja kot dovzetne za bolezen OsHV-1 μvar.

(11)

Zahteve iz dela II.7 se ne uporabljajo za pošiljke, namenjene v karantenski obrat, ki izpolnjujejo zahteve, najmanj enakovredne tistim iz Odločbe 2008/946/ES.

Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Kvalifikacija in naziv:Ime (s tiskanimi črkami):

Št. povezane LVE:Lokalna veterinarska enota:

Podpis:Datum:

Žig
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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
III.1. Datum inšpekcijskega pregleda III.2. Referenčna številka spričevala::

III.3. Dokumentarni pregled:: Ne Da

Standard EU

Dodatna jamstva

Nacionalne zahteve

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

III.4. Pregled istovetnosti:: Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.5. Fizični pregled:: Ne Skupno število pregledanih živali

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.6. Laboratorijski testi:: Ne Da

Datum:

Test izveden za::

Naključno Sum

Rezultati:: V pripravi Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.7. Pregled glede dobrega počutja živali Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.8. Kršitev zakonodaje o dobrem počutju živali::

III.8.1. Neveljavno dovoljenje prevoznika

III.8.2.Neskladnost prevoznih sredstev

III.8.3. Presežena gostota nastanitve živali Povprečna talna površina

III.8.4. Presežen čas potovanja

III.8.5. Nezadostno napajanje in hranjenje

III.8.6. Slabo ali malomarno ravnanje z živalmi

[sl] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[sl] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[sl] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10. Drugo

III.9. Kršitev zakonodaje o zdravstvenem varstvu živali

III.9.1. Spričevala ni ali je neveljavno

III.9.2. Neskladnost med dokumenti

III.9.3. Neodobrena država

III.9.4. Neodobrena regija/cona

III.9.5. Prepovedna živalska vrsta

III.9.6. Ni dodatnih jamstev

III.9.7. Neodobreno gospodarstvo

III.9.8. Bolne ali sumljive živali

III.9.9. Nezadovoljivi testi

III.9.10. Identifikacija manjka ali ni v skladu s predpisi

III.9.11.Nacionalne zahteve niso izpolnjene

III.9.12. Napačen namembni naslov

III.9.13. Drugo

III.10. Vpliv prevoza na živali

Število poginulih živali:: Ocena:

Število za prevoz nesposobnih živali:: Ocena:

Število rojstev ali abortusov:

III.11. Korektivni ukrep

III.11.1. Zamuda pri pošiljanju

III.11.2. Postopek prenosa

III.11.3. Karantena

III.11.4. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.11.5. Uničenje trupov/proizvodov

III.II.6. Vračilo pošiljke

III.11.7. Obdelava proizvodov

III.11.8.7. Uporaba proizvodov za drug namen

Identifikacija:

III.12. Nadaljnji ukrepi ob karanteni

III.12.1. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.12.2. Sprostitev

III.14. Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Lokalna veterinarska enota Št. povezane LVE

Ime (s tiskanimi črkami):

Kvalifikacija in naziv

Datum: Podpis:

III.13. Kraj inšpekcijskega pregleda

Obrat Gospodarstvo Zbirni center

Poslovni prostori trgovca Odobreni obrat Osemenjevalno središče

Pristanišče Letališče Izstopna točka

Na poti Drugo
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[sl] PLANNING

[sl] 1.1. ORGANISER name and address (a) (b) [sl] 1.2. Name of the person in charge of the journey

[sl] 1.3. Telephone / Fax

[sl] 2. TOTAL EXPECTED DURATION (hours / days)

[sl] 3.1. Place and country of DEPARTURE

[sl] 3.2. Date [sl] 3.3. Time

[sl] 4.1. Place and country of DESTINATION

[sl] 4.2. Date [sl] 4.3. Time

[sl] 5.1. Species [sl] 5.2. Number of animals [sl] 5.3. Veterinary certificate(s) number(s)

[sl] 5.4. Estimated total weight of the consignment (in kg) [sl] 5.5. Total space foreseen for the consignment (in m²)

[sl] 8. Signature of the organiser

[sl] 6. LIST OF FORESEEN RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS

[sl] 7. I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the above-mentioned journey and I have made suitable arrangements to

safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Council Regulation 1/2005

[sl] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005

[sl] (b) If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified

[sl] 6.1. Name of the places where animals are to be

rested, or transferred (including exit points)

[sl] 6.2. Arrival [sl] 6.3. Length

(in hours)

[sl] 6.4. Transporter name and authorisation N° (if

different from the organiser)

[sl] 6.5 identification

[sl] Date [sl] Time


