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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
I.1. Feladó

Név

Cím

Ország

I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám:

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. Címzett

Név

Cím

Ország

I.6. Kapcsolódó eredeti bizonyítványok száma(i) Kisérő okmányok száma(i)

I.7. Kereskedő

Név Jóváhagyási szám

I.8. Származási ország ISO kód I.9. Származási régó Kód I.10. Rendeltetési ország ISO kód I.11. Rendeltetési régió Kód

I.12. Származási hely/Betakarítás helye

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.13. Rendeltetési hely

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.14. Berakodás helye

Irányítószám

I.15. Indulás dátuma és időpontja

I.16. Szállítóeszköz

Repülőgép Hajó vagon

Tehergépkocsi Egyéb

Azonosítás::

Szám(ok):

I.17. Szállító

Név

Cím

Irányítószám

Jóváhagyási szám

Tagállam

I.20. Szám/Mennyiség I.22. Csomagok száma

I.23. Konténer azonosítása/Plomba száma

I.21. Termékek hőmérséklete

Környezeti hőmérséklet Hűtött Fagyasztott

I.25. Az állatok/termékek felhasználási célja::

I.26. Árutovábbítás harmadik országon keresztül

Harmadik ország ISO kód

Harmadik ország ISO kód

Harmadik ország ISO kód

Kilépési pont Kód

Belépesi pont BIP egység száma:

I.27. Árutovábbítás tagállamon keresztül

Tagállam ISO kód

Tagállam ISO kód

Tagállam ISO kód

I.28. Kivitel

Harmadik ország ISO kód

Kilépési pont Kód

I.29. Szállítás becsült időtartama

I.30. Útvonalterv

Igen Nem

I.31. Az állatok azonosítása
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Legelőre hajtás
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 Állat-egészségügyi bizonyítvány a marhafélék  határmenti legeltetéséhez  (3) vagy  napi legeltetéséhez  (3) (4)A.

Alulírott, hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent leírt állományba tartozó valamennyi állat:

olyan származási gazdaságból vagy területrol származik, amely a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint a marhaféle állatokra fertozo állatbetegségek miatti tilalmaktól vagy

zárlatoktól mentes;

A.1.

egy tagállamban vagy területének egy részén található állományból származik:A.2.

egy a   /  /EK bizottsági határozattal jóváhagyott felügyeleti hálózatott hozott létre; Svájc esetében az Európai Közösség és Svájc között létrejött, 1999. június 21-i

megállapodás által (11. melléklet, 2. függelék, I. pont),

(a)

amely hivatalosan leukózis, tuberkulózis, brucellózis mentes.(b)

olyan  tenyésztésre  (3) vagy  termelésre  (1) szánt állat, amely:A.3.

rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt 30 nap során vagy, ha 30 naposnál fiatalabb, születésétol fogva ugyanabban a származási gazdaságban tartózkodott, és e gazdaságba

ezen idoszak alatt harmadik országból nem importáltak állatot, hacsak azt a gazdaság többi állatától teljesen el nem különítették;

(a)

az elmúlt 30 nap során nem került kapcsolatba olyan állományokhoz tartozó állatokkal, amelyek nem felelnek meg a 2. pontban említett feltételeknek, és:(b)

a fent leírt állatokat   -án/én (dátum) a tervezett indulást megelozo negyvennyolc órán belül vizsgálatnak vetették alá, és azok nem mutatták fertozo vagy járványos betegség klinikai

tüneteit;

A.4.

a származási birtok és, adott esetben, a jóváhagyott gyujtoközpont és ezek körzete a közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a marhaféle állatokra fertozo állatbetegségek miatti

tilalmaktól és zárlatoktól mentes;

A.5.

a 64/432/EGK tanácsi irányelv valamennyi hatályos rendelkezése betartásra került;A.6.

az állatok megfelelnek az IBR/IPV-re vonatkozó kiegészíto garanciáknak, a  2004/558/EGK bizottsági határozattal összhangban, amelynek rendelkezései a szükséges módosításokkal

alkalmazandók, az Európai Közösség és Svájc között létrejött, 1999. június 21-i megállapodásnak megfeleloen;

A.7.

az ellenorzés idején a fenti állatok az 1/2005/EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban alkalmasak voltak a tervezett szállításra.A.8.

A legelore érkezés idopontja(6)A.9.

A legelorol való indulás tervezett idopontja:A.10.

Állat-egészségügyi bizonyítvány a marhaféle állatoknak a határmenti legelore való visszatéréséhez (rendes vagy korai visszatérés)B.

a fent leírt állatokat ( az állatok jegyzéke korai visszatéréskor  (3) vagy  az eredeti bizonyítványon szereplo állatok jegyzéke  (3),(7),(8))    án/én (az állatok berakodásának idopontja vagy

az indulást megelozo 48 óra) vizsgálatnak vetették alá, és azok nem mutatták fertozo vagy járványos betegség tüneteit;

B.1.

a legeloterület, amelyen az állatok tartózkodtak, a közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a marhaféle állatokra fertozo állatbetegségek miatti tilalmaktól és zárlatoktól mentes, és

amelyen különösen egyetlen tuberkulózisos, brucellózisos vagy leukózisos esetet sem állapítottak meg a legeltetés idoszaka alatt.

B.2.

Az A részt a határmenti legelore való szállításkor vagy a napi legeltetéshez kell kitölteni, a B részt a határmenti legelorol való visszatéréskor kell kitölteni.*

E bizonyítványon szereplo információkat a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott, az állat-egészségügyi hatóságokat összeköto számítógépes rendszerbe is be kell vinni a

bizonyítvány kiállításának napján és legkésobb az állatok érkezésének tervezett idopontját megelozo 24 órán belül.

(1)

E bizonyítvány a Svájcban vagy a származási tagállamban végzett állat-egészségügyi vizsgálat idopontjától számított tíz napig érvényes. Napi legeltetés esetén e bizonyítvány a legeltetés

teljes idoszakára érvényes.

(2)

A nem megfelelo rész törlendo.(3)

 Napi legeltetés esetén e bizonyítvány a legeltetés teljes idoszakára érvényes.(4)

E nyilatkozat a szállítókat nem mentesíti a hatályos közösségi rendelkezések szerinti kötelezettségeik alól, különösen az állatok szállításra való alkalmasságát illetoen.(5)

A legelo nyilvántartási kódja e bizonyítvány I.13. részében (engedélyszám) szerepel.(6)

Amennyiben az állatokat egészségügyi okokból a legeltetés idoszaka alatt egy állat-egészségügyi bizonyítvány kíséretében a származási gazdaságba visszafordítják, az azonosítókat az

eredeti jegyzékbol törölni kell, és ez utóbbit a hatósági állatorvosnak kell hitelesítenie.

(7)

Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est reporté en partie I.6 du présent certificat.(8)

Hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Képesítés és beosztás:Név (nagybetűkkel):

A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma::Helyi állat-egészségügyi egység:

Aláírás:Dátum:

Pecsét
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II: Egészségügyi információk II.a. Bizonyítvány hivatkozási száma II.b. Helyi hivatkozási szám
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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
III.1. Az ellenőrzés dátuma III.2. Bizonyítvány hivatkozási száma::

III.3. Iratellenőrzés: Nem Igen

EU sztandard

Kiegészítő garanciák

Nemzeti szabályozás

Megfelelő

Megfelelő

Megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

III.4. Azonosság vizsgálat: Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.5. Fizikai ellenőrzés: Nem Az összes állat ellenőrizve

Megfelelő Nem megfelelő

III.6 Laboratóriumi vizsgálatok:: Nem Igen

Dátum:

Vizsgálat célja::

Szúrópróbaszerű Gyanú

Eredmények:: Folyamatban Megfelelő Nem megfelelő

III.7. Állatvédelmi ellenőrzés Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.8. Az állatvédelmi jogszabályok megsértése:

III.8.1. Szállító engedélye érvénytelen

III.8.2. Nem megfelelő szállítóeszköz

III.8.3. Rakodási sűrűség túllépése Átlagos terület

III.8.4. Szállítási idő túllépése

III.8.5. Nem megfelelő itatás és takarmányozás

III.8.6. Rossz vagy hanyag bánásmód az állatokkal

III.8.7. Kiegészítő intézkedések nagy távolságra történő szállítás esetén

III.8.8. A járművezetők képesítési bizonyítványa

III.8.9. A menetlevélben rögzített adatok

III.8.10. Egyéb

III.9. Az egészségügyi jogszabályok megsértése

III.9.1. Hiányzó/Érvénytelen bizonyítvány

III.9.2. Eltérés az okmányoktól

III.9.3. Nem engedélyezett ország

III.9.4. Nem engedélyezett régió/övezet

III. 9.5. Tiltott állatfaj

III.9.6. Kiegészítő biztosítékok hiánya

III.9.7. Nem engedélyezett gazdaság

III.9.8. Beteg vagy betegségre gyanús állatok

III.9.9. Nem megfelelő vizsgálati eredmények

III.9.10. Hiányzó vagy nem jogszerű azonosítás

III.9.11. Nemzeti követelmények be nem tartása

III.9.12. rendeltetési hely címe érvénytelen

III.9.13. Egyéb

III.10. Szállítás hatása az állatokra

Elhullott állatok száma: Értékelés:

Szállításra alkalmatlan állatok száma: Értékelés:

Ellések vagy vetélések száma:

III.11. Korrekciós intézkedések

III.11.1. Késleltetett indulás

III.11.2. Átrakodási eljárás

III.11.3. Karantén

III.11.4. Levágás/kíméletes leölés

III.11.5 Tetemek/Termékek megsemmisítése

III.11.6. Szállítmány visszafordítása

III.11.7. Termékek kezelése

III.11.8.7. Termék egyéb célra történő felhasználása

Azonosítás:

III.12. Karanténból történő elbocsátás

III.12.1. Levágás/kíméletes leölés

III.12.2. Karanténból történő elbocsátás

III.14. hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Helyi állat-egészségügyi egység A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma:

Név (nagybetűkkel):

Képesítés és beosztás

Dátum: Aláírás:

III.13. Az ellenőrzés helye

Létesítmény Telep Gyűjtő központ

Kereskedő telephelye Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ

Kikötő Repülőtér Kilépési pont

Útvonal Egyéb
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TERVEZÉS

1.1. SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ neve és címe (a) (b) 1.2. A szállításért az út során felelős személy neve

1.3. Telefon / Fax

2. TELJES VÁRHATÓ IDŐTARTAM (órák / napok) / 2. VÁRHATÓ ÖSSZIDŐTARTAM (órák / napok)

3.1. INDÍTÁSI hely és ország

3.2. Dátum 3.3. Idő

4.1. RENDELTETÉSI hely és ország

4.2. Dátum 4.3. Idő

5.1. Állatfaj 5.2. Állatok létszáma 5.3. Állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) száma(i)

5.4. A szállítmány becsült összsúlya (kg-ban megadva) 5.5. A szállítmány tervezett összterülete (m²-ben megadva)

8. Szállításszervező aláírása

6. TERVEZETT PIHENTETÉSI, SZÁLLÍTÁSI VAGY KILÉPTETÉSI PONTOK LISTÁJA

Alulírott, szállításszervező kijelentem, hogy a fent említett szállítás lebonyolításáért vállalom a felelősséget, és az 1/2005/EK tanácsi rendelet

rendelkezéseinek megfelelően megtettem a szükséges előkészületeket az állatok jólétének a szállítás teljes időtartama alatt történő biztosítására.

(a) "Szállításszervező": a fogalom-meghatározást lásd a 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (q) pontjában

(b) Amennyiben a szállításszervező egyben a szállítmányozó, akkor az engedélyének számát/ a jóváhagyási számot meg kell adni

6.1. Azon helyek, ahol az állatok pihentetésre, pihenésre

vagy átrakodásra kerülnek (beleértve a kiléptetési pontokat

6.2. Érkezés 6.3. Időhossz

(órákban mérve)

6.4. Szállítmányozó neve és engedélyezési száma

(amennyiben az különbözik a szállításszervezőétől)

6.5. Azonosítás

dátum Idő


