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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchod vo vnútri Spoločenstva
I.1. Odosielateľ

Meno

Adresa

Krajina

I.2. Referenčné číslo certifikátu I.2.a.Miestne referenčné číslo:

I.3. Príslušný ústredný orgán

I.4. Príslušný miestny  orgán

I.5. Príjemca

Meno

Adresa

Krajina

I.6. Číslo(a) súvisiacich  originálnych certifikátov  Číslo(a) sprievodných dokladov

I.7. Sprostredkovateľ

Meno Schvaľovacie číslo

I.8. Krajina pôvodu ISO kód I.9. Región (oblasť) pôvodu Kód I.10.Krajina určenia ISO kód I.11. Región (oblasť) určenia Kód

I.12. Miesto pôvodu/Miesto zberu

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Schvaľovacie číslo

PSČ

I.13. Miesto určenia

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Schvaľovacie číslo

PSČ

I.14. Miesto naloženia

PSČ

I.15. Dátum a čas odjazdu

I.16. Dopravný prostriedok

Lietadlo Loď Železničný vagón

Auto Iné

Identifikácia::

Číslo(a):

I.17. Prepravca

Meno

Adresa

PSČ

Schvaľovacie číslo

Členský štát

I.20. Počet/Množstvo I.22. Počet balení

I.23. Označenie kontajnera/Číslo plomby

I.21 Teplota produktov

Pri teplote prostredia Chladený Mrazené

I.25. Zvietratá potvrdené pre/produkty potvrdené pre::

I.26. Tranzit cez tretie krajiny

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Výstupný prechod Kód

Vstupný prechod Číslo HIS:

I.27. Tranzit cez členské štáty

Členský štát ISO kód

Členský štát ISO kód

Členský štát ISO kód

I.28. Vývoz

Tretia krajina ISO kód

Výstupný prechod Kód

I.29.Odhadovaný čas cesty

I.30. Plán cesty

Áno Nie

I.31.Identifikácia zvierat
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Pas č.

Presun dobytka na  pastvu
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Zdravotný certifikát pre  hranicné pasienky  (3) alebo  denné pasienky  (3)(4) hovädzieho dobytkaA.

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedcujem, že každé zviera na nižšie uvedenom majetku:

pochádza z chovu pôvodu a oblasti, ktorá v súlade s legislatívou Spolocenstva alebo národnom legislatívou, nepodlieha žiadnemu zákazu alebo obmedzeniu spojenému s chorobami

zvierat postihujúcimi hovädzí dobytok;

A.1.

pochádza zo stáda pôvodu, ktoré sa nachádza v clenskom štáte alebo v casti jeho územia:A.2.

majúcom siet dozoru, schválenú rozhodnutím   /  /CE Komisie; pre Švajciarsko, Dohodou medzi Európskym spolocenstvom a Švajciarskom z 21. júna 1999 (Príloha 11,

dodatok 2, bod I),

(a)

ktoré je úradne uznané za územie bez výskytu leukózy, tuberkulózy, brucelózy.(b)

je zviera  na chov   (3) alebo  produkciu  (3) ktoré:A.3.

pobývalo, podla dostupných informácií, v chove pôvodu v priebehu 30 posledných dní alebo od narodenia, ak je mladšie ako 30 dní a žiadne zviera, dovezené z tretích krajín

nebolo zaradené do tohto chovu pocas tohto obdobia, ak nebolo úplne izolované od ostatných zvierat v chove;

(a)

nebolo v kontakte v priebehu posledných 30 dní so zvieratami, ktorých stáda nesplnajú podmienky uvedené v bode 2, a:(b)

a zvieratá uvedené vyššie boli kontrolované    (dátum) v priebehu 48 hodín pred plánovaným odchodom a nepreukázali žiadne klinické príznaky infekcnej alebo nákazlivej choroby;A.4.

chov pôvodu a, prípadne, schválené zberné stredisko a oblast, v ktorej sa nachádzajú, nepodliehajú žiadnemu zákazu alebo obmedzeniu z dôvodu chorôb zvierat postihujúcich hovädzí

dobytok, na základe legislatívy Spolocenstva alebo národnej legislatívy;

A.5.

všetky ustanovenia smernice Rady 64/432/EHS sú dodržané;A.6.

zvieratá vyhovujú dodatocným zárukám pre IBR/IPV,  v súlade s rozhodnutím Komisie  2004/558EHS, ktorého ustanovenia sú uplatnitelné mutatis mutandis, na základe dohody medzi

Európskym spolocenstvom a Švajciarskom z 21. júna 1999;

A.7.

 v case kontroly boli uvedené zvieratá, v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) c. 1/2005.A.8.

Dátum príchodu na pasienky (6)A.9.

Dátum predpokladaného odchodu z pasienok:A.10.

Zdravotný certifikát pre návrat z pohranicných pasienok hovädzieho dobytka (normálny alebo predcasný návrat)B.

zvieratá uvedené vyššie ( zoznam zvierat pri predcasnom návrate   (3) alebo  zoznam zvierat uvedený v priloženom pôvodnom certifikáte   (3),(7),(8)) boli skontrolované dna    (dátum

nakládky zvierat alebo 48 hodín pred ich odchodom) a nepreukazovali žiadne klinické príznaky infekcnej alebo nákazlivej choroby;

B.1.

oblast pasienok, na ktorej zvieratá prebývajú, nepodlieha žiadnemu zákazu ani obmedzeniu z dôvodov chorôb zvierat postihujúcich hovädzí dobytok, v súlade s legislatívou Spolocenstva

alebo národnou legislatívou, a najmä pocas obdobia pasenia nebol zistený žiadny prípad tuberkulózy, brucelózy a leukózy.

B.2.

Oddiel A vyplnit pre odchod na pohranicné pasienky alebo denné pasienky, oddiel B vyplnit pri návrate z pohranicných pasienkov.*

Údaje  uvedené v tomto certifikáte sa musia vložit do informacného systému spojenia medzi veterinárnymi úradmi uvedenými v clánku 20 smernice 90/425/EHS,  v den vystavenia

certifikátu a najneskôr v priebehu 24 hodín pred dnom predpokladaného príchodu zvierat.

(1)

Tento certifikát je platný v priebehu 10 dní pocínajúc dátumom zdravotnej kontroly vykonanej vo Švajciarsku alebo v clenskom štáte pôvodu. V prípade denného pasenia, je tento

certifikát platný po celú dobu pasenia.

(2)

Nehodiace sa preciarknut.(3)

V prípade denných pasienok, je tento certifikát platný po celú dobu pasenia.(4)

Toto vyhlásenie neoslobodzuje prepravcov od ich povinností v súlade s platnými ustanoveniami Európskeho spolocenstva, najmä pokial ide o schopnost zvierat na prepravu.(5)

Registracný kód pasienok je uvedený v casti I.13 (císlo dohody) tohto certifikátu.(6)

V prípade, že sa zvieratá zo zdravotných dôvodov vrátili do svojho chovu pôvodu pocas obdobia pasenia so zdravotným certifikátom,  identifikacné údaje sa musia zostavit do

pociatocného zoznamu a ten musí potvrdit úradný veterinárny lekár.

(7)

Císlo zdravotného certifikátu použitého na vstupný presun do oblasti pasienok je uvedené v casti I.6 tohto certifikátu.(8)

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

Číslo lokálnej veterinárnej jednotky:Lokálna veterinárna jednotka:

Podpis:Dátum:

Pečiatka
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II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo
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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchod vo vnútri Spoločenstva
III.1. Dátum kontroly III.2. Referenčné číslo certifikátu::

III.3. Dokladová kontrola: Nie Áno

EU Štandard

Dodatočné garancie

Národné požiadavky

Uspokojivá

Uspokojivá

Uspokojivá

Neuspokojivá

Neuspokojivá

Neuspokojivá

III.4. Identifikačná kontrola: Nie Áno

Uspokojivá Neuspokojivá

III.5. Fyzická kontrola: Nie Celkový počet kontrolovaných zvierat

Uspokojivá Neuspokojivá

III.6. Laboratórne skúšky: Nie Áno

Dátum:

Testované na:

Náhodne Podozrenie

Výsledky:: Nevybavené Uspokojivá Neuspokojivá

III.7. Kontrola pohody zvierat (welfare) Nie Áno

Uspokojivá Neuspokojivá

III.8.Porušenie predpisov týkajúcich sa pohody zvierat (welfare)::

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok

III.8.3. Prekročená hustota nakládky Priemerný priestor

III.8.4.Prekročený čas cesty

III.8.5.Nedostatočné napájanie a kŕmenie

III.8.6. Nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie so zvieratami

III.8.7. Doplnkové opatrenia pre dlhotrvajúce cesty

III.8.8. Certifikát spôsobilosti vodiča

III.8.9. Údaje zaregistrované v denníku

III.8.10.Iné

III.9. Porušenie legislatívy týkajúcej sa zdravia zvierat

III.9.1. Chýbajúci/neplatný certifikát

III.9.2. Nesúlad s dokladmi

III.9.3. Neschválená krajina

III.9.4. Neschválená oblasť/zóna

III.9.5. Zakázaný druh

III.9.6. Absencia dodatočných garancií

III.9.7. Neschválený chov

III.9.8. Zvieratá choré alebo podozrivé z choroby

III.9.9. Neuspokojivý test

III.9.10. Neprávoplatná identifikácia alebo jej absencia

III.9.11. Nesplnené národné požiadavky

III.9.12. Neplatná adresa miesta určenia

III.9.13. Iné

III.10. Vplyv prepravy na zvieratá

Počet uhynutých zvierat:: Odhad:

Počet nespôsobilých zvierat:: Odhad:

Počet pôrodov, alebo abortov:

III.11. Opravné činnosti

III.11.1. Oneskorenie odjazdu

III.11.2. Procedúra presunu

III.11.3. Karanténa

III.11.4. Humánne usmrtenie/Eutanázia

III.11.5. Likvidácia tiel/produktov

III.II.6. Vrátenie zásielky

III.11.7. Ošetrenie produktov

III.11.8.7. Využitie produktov na iné účely

Identifikácia:

III.12 Následné umiestnenie do karantény

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

III.14. Uradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Lokálna veterinárna jednotka Číslo lokálnej veterinárnej jednotky

Meno (veľkými písmenami):

Kvalifikácia a názov

Dátum: Podpis:

III.13. Miesto kontroly

Prevádzkareň Chov Zhromažďovacie stredisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Inseminačná stanica

Prístav Letisko Výstupný prechod

Na ceste Iné
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PLÁNOVANIE

1.1. Meno organizátora a adresa (a) (b) 1.2. Meno osoby zodpovednej za cestu

1.3. Telefón / Fax

2. CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ DĹŽKA (hodín/dní)

3.1. Miesto a krajina odchodu 

3.2. Dátum 3.3. Čas

4.1. Miesto a krajina určenia

4.2. Dátum 4.3. Čas

5.1. Druhy 5.2. Počet zvierat 5.3. Číslo veterinárneho certifikátu

5.4. Celková odhadovaná hmotnosť zásielky (v kg) 5.5. Celkový priestor plánovaný pre zásielku (v m2)  

8. Podpis organizátora

6. ZOZNAM PLÁNOVANÝCH ZASTÁVOK, PREKLÁDOK ALEBO VÝSTUPNÝCH BODOV

Ja, organizátor, týmto potvrdzujem, že som zodpovedný za organizáciu vyššie uvedenej cesty a zabezpečil som vhodne podmienky pre blaho zvierat počas

cesty v súlade s ustanoveniami Smernice Rady 1/2005

(a) Organizátor: pozri definíciu v článku 2(q) Smernice Rady 1/2005

Ak je organizátor aj dopravca  číslo povolenia musí byt špecifikované.

6.1. Názov miesta kde budú zvieratá odpočívať alebo budú

prekladané

6.2. Príchod 6.3. Dĺžka (v

hodinách)

6.4. Meno dopravcu a číslo povolenia (ak je odlišný

od organizátora)

6.5 identifikácia

Dátum Čas


