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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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Állatfaj Azonosító szám

Tenyésztés Vágás Regisztrált lovak Egyéb
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Alulírott igazolom, hogy a fent leírt állat/állatok megfelel/megfelelnek a következő követelményeknek:

a mai napon végzett vizsgálat során betegségre utaló klinikai tüneteket nem mutat/mutatnak;II.1.

az állatot/állatokat nem jelölték ki kényszervágásra ragályos vagy fertőző betegségek felszámolását hivatott nemzeti program keretében;II.2.

az állat/állatok a tagállamok nem olyan területéről, vagy a terület nem olyan részéről származik/származnak, amelyre az afrikai lópestis miatt korlátozó intézkedések

vonatkoznak;]

 [II.3.vagy(2)

az állat/állatok a tagállamok olyan területéről, vagy a terület olyan részéről származik/származnak, amelyre az afrikai lópestis miatt korlátozó intézkedések vonatkoznak,

ezért a feladást megelőzően legalább negyven napot kórokozó átvivőktől védett    karanténállomáson töltött/töltöttek, és átesett/átestek a (z) 2009/156/EK irányelv IV.

mellékletében előírt, az afrikai lópestis vírusával szemben termelt ellenanyagok kimutatására szolgáló próbán, amelyet két alkalommal, egymástól 21–30 napos időközzel,

azaz először   .-án/én (a dátum kitöltendő), majd a feladás előtt legfeljebb 10 nappal, azaz   .-án/én (a dátum kitöltendő) levett vérmintákon végeztek egyidejűleg; és

 [II.3.vagy(2)

 [amennyiben nem vakcinázták az állatot/állatokat afrikai lópestis ellen, a próba mindkét esetben negatív eredményt mutatott;]vagy(3)

 [amennyiben vakcinázták az állatot/állatokat afrikai lópestis ellen, az ellenanyag szintje nem emelkedett;] ]vagy(2)

az állatot/állatokat nem vakcinázták az afrikai lópestis ellen;] [II.4.vagy(3)

az állatot/állatokat   .-án/én (dátum kitöltendő) vakcinázták az afrikai lópestis ellen, azaz [II.4.vagy(2)

 [a bizonyítvány kiállítása előtt legalább két hónappal;]vagy(3)

 [a karanténállomásra való felvétel előtt legalább két hónappal;] ]vagy(2)

az állat/állatok nem olyan gazdaságból származik/származnak, amely állat-egészségügyi okokból az alábbi feltételek valamelyike szerinti zárlat alatt állt:II.5.

 [nem vágták le az alábbi a)–g) pontban említett betegségekre fogékony állatfajok gazdaságban lévő összes egyedét, és a zárlat legalább a következő ideig tartott:vagy(3)

a tenyészbénaságra gyanús lófélék esetébena)

 [a Trypanosoma equiperdum betegségben szenvedő vagy fertőzött állattal való tényleges vagy lehetséges érintkezéstől számított hat hónapig;]vagy(2)

 [mének esetében az állat heréléséig;]vagy(2)

takonykór esetén attól a naptól számított hat hónapig, amikor a betegségben szenvedő vagy a betegséget kiváltó Burkholderia mallei kórokozó kimutatására vagy a

kórokozóval szembeni ellenanyagok kimutatására szolgáló próbán pozitív eredményt mutató lóféléket leölték és megsemmisítették;

b)

a lovak bármilyen típusú agy- és gerincvelő-gyulladásai esetén a szóban forgó betegségben szenvedő lófélék levágásának napjától számított hat hónapig, kivéve a nyugat-

nílusi lázvírus-fertőzés esetében, ahol a hat hónapot a fertőzött lóféle elhullásának, gazdaságból való elszállításának vagy teljes körű felépülésének napjától kell számítani;

c)

fertőző kevésvérűség esetén addig, amíg a fertőzött állatok levágását követően a megmaradt állatokon a három hónapos időközzel levett két vérmintán elvégzett Coggins-

próba negatív eredményt nem ad;

d)

a hólyagos szájgyulladás esetében az utolsó eset előfordulásától számított hat hónapig;e)

veszettség esetében az utolsó eset előfordulásától számított egy hónapig;f)

lépfene esetében az utolsó eset előfordulásától számított 15 napig;]g)

 [a gazdaságban a tenyészbénaság, takonykór, a lovak bármilyen típusú agy- és gerincvelő-gyulladásai, a lovak fertőző kevésvérűsége, hólyagos szájgyulladás, lépfene

vagy veszettség előfordulása után a szóban forgó betegségre fogékony állatfajok valamennyi egyedét levágták vagy leölték, és a zárlat 30 napig, illetve lépfene esetén 15

napig tartott attól a naptól számítva, amikor az állatok leölését követően a létesítmény fertőtlenítése kielégítő módon megtörtént;]

vagy(2)

legjobb tudomásom szerint az állat/állatok a nyilatkozatot megelőző 15 napos időszakban nem érintkezett/érintkeztek fertőző vagy ragályos betegségben szenvedő

lófélékkel;

II.6.

a szemle időpontjában az állat/állatok az 1/2005/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban a tervezett szállításra alkalmas volt/ alkalmasak voltak(3).II.7.

 A [C(2010) 3767] bizottsági határozattal összhangban szállított lófélékII.8

Megjegyzések

I. rész

I.6. rovat: A védett fajokról szóló washingtoni egyezményben felsorolt lófélék és az azokból készül termékek esetében ez a CITES-engedélyszámnak felel meg.

I.16. rovat: Nyilvántartási szám (vasúti kocsik vagy konténer és teherautók esetén), járatszám (repülőgép esetén) vagy név (hajó esetén).

I.19. rovat: Használja a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált kódrendszerében (HS) előírt megfelelő kódot: 01.01.01 vagy 01.01.06.19.

I.31. rovat: Faj: ló, szamár, öszvér, zebra (és ezek keresztezett fajtái).

Azonosító rendszer: 2009. december 31-ig a 2000/68/EK bizottsági határozat 2. cikkében ismertetett azonosító számnak, 2010. január 1-jétől pedig az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkének d) pontjában

és I. melléklete 1. szakasza A. részének (4) rovatában ismertetett egész élettartamra szóló egyedi számnak felel meg.

II. rész:

A (z) 2009/156/EK irányelv 6. cikkével összhangban kötött kétoldalú egyezmények esetében a II.1.–II.6. pontban szereplő információk megadása nem kötelező.(1)

A nem kívánt törlendő.(2)

Ez a nyilatkozat nem mentesíti a fuvarozókat a hatályos közösségi rendelkezések szerinti, különösen pedig az állatok szállításra való alkalmasságával kapcsolatos kötelezettségeik alól.(3)

Ez a bizonyítvány 10 napig érvényes.·

A bélyegzőnek és az aláírásnak a bizonyítvány többi adatától eltérő színűnek kell lennie.

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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2009/156 Törzskönyvezett lófélék, tenyésztésre és termelésre szánt
lófélék, vágásra szánt lófélék

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


