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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
I.1. Изпращач

Име

Адрес

Държава

I.2. Референтен номер на сертификата I.2.a.Местен номер за справка  ::

I.3. Централна компетентна власт

I.4. Местна компетентна власт

I.5. Получател

Име

Адрес

Държава

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход Номер(а) на придружаващите документи

I.7. Търговец

Име Номер на одобрението

I.8 Страна на произход  ISO код I.9.Регион на произход Код I.10. Държава - дестинация  ISO код I.11. Регион - дестинация Код

I.12. Място на произхода/място на прибиране

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.13.Място на дестинацията

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.14. Място на товарене

Пощенски код

I.15. Дата и време на отпътуването

I.16. Транспортно средство

Самолет Кораб Ж.п. вагон

Пътно МПС Друго

Идентификация::

Номер(а):

I.17. Превозвач

Име

Адрес

Пощенски код

Номер на одобрението

Държава-членка

I.20. Брой/количество I.22. Брой опаковки

I.23. Идентификация на контейнера/Пломба номер

I.21   Температура на продуктите

Амбиентна/ като околната среда Охладени Замразени

I.25. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за ::

I.26. Транзит през 3та страна

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

Входящ пункт ГИВП  No.:

I.27. Транзит през Държави-членки

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

I.28. Износ

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

I.29. Очаквано време на пътуването

I.30. Планиран маршрут

Да Не

I.31.Идентификация на животните
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Health certificate for bovine animals sent for  grazing  (3) or  daily grazing   (3)(4) in border areasA.

I, the undersigned official veterinarian, certify that each animal in the consignment described below :

comes from a holding of origin and an area which, in accordance with Community or national legislation, are not subject to any prohibition or restriction in connection with animal

diseases affecting the bovine species;

A.1

comes from a herd of origin situated in a Member State or part of its territory:A.2.

with a surveillance network approved by Commission Decision   /  /EC, and for Switzerland by the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and

Switzerland (point I of Appendix 2 to Annex 11),

(a)

which is officially recognised as free of leucosis, tuberculosis and brucellosis.(b)

is an animal for  breeding  (3) or  production  (1) that:A.3.

has, according to the available information, remained on the holding of origin for the last 30 days, or since birth if less than 30 days old, and that no animals imported from a

third country have entered the holding during that period, unless kept completely isolated from the other animals on the holding;

(a)

has not been in contact during the past 30 days with animals from herds not meeting the conditions set out in point 2, and that:(b)

the animals described above were inspected on     (date) during the 48 hours prior to planned departure and showed no clinical signs of infectious or contagious disease;A.4.

the holding of origin and, where applicable, the approved assembly centre, and the zone in which they are situated are not subject to any prohibition or restriction in connection with

animal diseases affecting the bovine species in accordance with Community or national legislation;

A.5.

all the applicable provisions of Council Directive 64/432/EEC have been complied with;A.6.

the animals comply with the additional guarantees regarding IBR/IPV in accordance with Commission Decision 2004/558/EC, which applies mutatis mutandis in accordance with the

Agreement of 21 June 1999 between the European Community and Switzerland;

A.7.

at the time of inspection the above animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No. 1/2005.A.8.

Date of arrival at the pasture ground(6)A.9.

Planned date of departure from pasture ground:A.10.

Health certificate for bovine animals returning from grazing in border areas (at or before the end of the normal grazing period)B.

the animals described above ( list of animals returning early   (3) or  list of animals on the associated original certificate   (3), (7), (8) were inspected on    (date of loading or 48 hours

before departure) and showed no clinical signs of infectious or contagious disease;

B.1.

the area in which the animals have been grazing is not subject to any prohibition or restriction in connection with animal diseases affecting the bovine species in accordance with

Community or national legislation and, in particular, no cases of tuberculosis, brucellosis or leucosis have been found during the grazing period.

B.2.

Part A to be filled in on dispatch to grazing or daily grazing in a border area, Part B to be filled in for return from grazing in a border area.*

The information which must appear on this certificate must be entered in the computerised system linking veterinary authorities provided for in Article 20 of Directive 90/425/EEC on the

date of issue of the certificate and no later than 24 hours before the planned date of arrival of the animals.

(1)

This certificate shall be valid for ten days from the date of the health inspection carried out in Switzerland or in the Member State of origin. In the case of daily grazing, this certificate

shall be valid for the entire grazing period.

(2)

Delete as appropriate.(3)

In the case of daily grazing, this certificate shall be valid for the entire grazing period.(4)

This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.(5)

The registration code of the pasture ground is shown in part I.13 (Approval number) of this certificate.(6)

If animals are returned to their holding of origin during the grazing period for health reasons, accompanied by a health certificate, the animals concerned must be deleted from the initial

list, which must be validated by the official veterinarian.

(7)

The number of the health certificate used to move the animals to the grazing area is given in part I.6 of this certificate.(8)

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Квалификация и титла:Име (с Главни букви) ::

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:Местна ветеринарна служба:

Подпис::Дата::

Печат
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

2005/22 Grazing

II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
III.1Дата на инспекцията III.2.Референтен номер на сертификата:

III.3. Документна проверка:: Не Да

Стандарт на ЕС

Допълнителни гаранции

Национални изисквания

Задоволителна

Задоволителна

Задоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

III.4. Проверка за идентичност :: Не Да

Задоволителна Незадоволителна

III.5. Физическа проверка ::Не Общо проверени животни

Задоволителна Незадоволителна

III.6. Лабораторни изследвания :: Не Да

Дата::

Изследвано за::

Случаен подбор При подозрение

Резултати:: Предстоящ Задоволителна Незадоволителна

III.7. Проверка на хуманното отношение към животнитеНе Да

Задоволителна Незадоволителна

III.8.Нарушение на регламента за хуманното отношение:

III.8.1.Невалидно пълномощно/разрешително на превозвача

III.8.2.Несъответствие на транспортното средство с изискванията

III.8.3.Надвишена плътност на товара Средно пространство

III.8.4. Надвишено време за пътуване

III.8.5.Не е изпълнено поенето и храненето

III.8.6. Неправилни манипулации или небрежност към животните

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

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

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

III.8.10.Друго

III.9. Нарушение на здравното законодателство

III.9.1. Липсващ/невалиден сертификат

III.9.2. Несъответствие с документите

III.9.3. Не упълномощена страна

III.9.4. Не одобрен регион/зона

III.9.5.Забранени видове

III.9.6. Липса на допълнителна гаранция

III.9.7. Неодобрена животновъдна ферма

III.9.8. Болни или животни, за които има съмнение, че са болни

III.9.9. Незадоволителни изследвания

III.9.10. Липсваща или незаконосъобразна идентификация

III.9.11.Не са изпълнени националните изисквания

III.9.12. Адресът на дестинацията е невалиден

III.9.13. Друго

III.10. Въздействие на транспорта върху животните

Брой умрели животни:: Преценка:

Брой негодни животни :: Преценка:

Брой раждания или аборти:

III.11. Корективно действие

III.11.1. Забавено заминаване

III.11.2. Процедура за трансфер

III.11.3. Карантина

III.11.4. Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.11.5. Унищожаване на труповете/продуктите

III.II.6. Връщане на пратката

III.11.7. Третиране на продукти

III.11.8.7. Използване на продукти за друга цел

Идентифициране:

III.12. Проследяване на карантина

III.12.1.Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.12.2. Освобождаване

III.14. Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Местна ветеринарна служба Nо. на съответната местна ветеринарна служба

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла

Дата:: Подпис::

III.13. Място на инспекцията

Предприятие Животновъден обект Събирателен център

Помещение на търговеца Одобрен орган Център за семенна течност

Пристанище Летище Изходящ пункт

По пътя Друго
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[bg] PLANNING

1.1. ОРГАНИЗАТОР Име и адрес (а)(б) 1.2. Име на лицето, което отговаря за пътуването

1.3. Телефон/Факс

2. ОБЩА ОЧАКВАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (часове/дни)

3.1. Място и страна на ЗАМИНАВАНЕ

3.2. Дата 3.3. Час

4.1. Место и страна по МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

4.2. Дата 4.3. Час

5.1. Видове животни 5.2. Брой на животните 5.3. Номер/номера на ветеринарния/ветеринарните сертификат/сертификати

5.4. Очаквано общо тегло на пратката (в kg): 5.5. Общо пространство, осигурено за пратката (в m2)

8. Подпис на организатора

6. СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ПЛАН ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗХОДНИ ТОЧКИ

7. Аз, долуподписаният организатор, с настоящото декларирам, че съм отговорен за организацията на гореспоменатото пътуване и взех съответни

мерки, за да се запази хуманното отношение към животните по време на пътуването, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005

на Съвета

(а) Организатор: виж определението, фигуриращо в член 2, буква q) от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета

(б) Когато организаторът е и превозвач, номерът на разрешителното трябва да бъде точно посочено

6.1. Наименование на мястото, където животните

трябва да отпочиват или да бъдат прехвърлени

6.2 Пристигане 6.3.

Продължително

6.4. Наименование на превозвача и номер на

разрешителното (ако е различно от това на

[bg] 6.5 identification

Дата Час


