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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa:

I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna

I.4. Właściwa władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

I.6. Numery powiązanych świadectw Numery dolaczonych dokumentów

I.7. Posrednik

Nazwa Numer zatwierdzenia

I.8. Państwo pochodzenia Kod ISO L.9. Region pochodzenia Kod I.10. Państwo przeznaczenia Kod ISO I.11. Region przeznaczenia Kod

I.12 Miejsce pochodzenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.13. Miejsce przeznaczenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.14. Miejsce załadunku

Kod pocztowy

I.15. Data i godzina wyjazdu

I.16. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Numer(y):

I.17. Przewoznik

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Numer zatwierdzenia

Panstwo czlonkowskie

I.20. Liczba/ilosc I.22. Liczba opakowań

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.21. Temperatura produktów

otoczenia Schłodzone Zamrożone

I.25. Zwierzeta poswiadczone jako/ produkt poswiadczony do::

I.26. Tranzyt przez kraj trzeci

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

PKG wwozu Nr PKG:

I.27. Tranzyt przez panstwa czlonkowskie

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

I.28. Eksport

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

I.29. Przyblizony czas przewozu

I.30. Dziennik podróży

Tak Nie

I.31. Oznakowanie zwierzat

1/pl 5

Gatunek nr identyfikacyjny

Hodowlane Rzezne Zarejestrowane koniowate Inne



2/pl 5

Ja, niżej podpisany poświadczam, że opisane powyżej zwierzę/zwierzęta spełnia/spełniają następujące wymagania:

zostało/zostały zbadane w dniu dzisiejszym i nie wykazuje/wykazują klinicznych objawów choroby;II.1

nie jest/są przeznaczone do uboju przeprowadzanego w ramach krajowego programu eliminowania chorób zakaźnych lub zaraźliwych;II.2

nie pochodzi/pochodzą z terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego, będącego przedmiotem ograniczeń w związku z afrykańskim pomorem koni;] [II.3albo(2)

pochodzi/pochodzą z terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego, będącego przedmiotem ograniczeń w związku z afrykańskim pomorem koni,

przebywało/przebywały przez okres przynajmniej 40 dni poprzedzających wysłanie w chronionej przed owadami przenoszącymi choroby stacji kwarantanny    i

zostało/zostały poddane testowi w celu wykrycia przeciwciał wirusa afrykańskiego pomoru koni, zgodnie z Załącznikiem IV do dyrektywy 2009/156/WE

przeprowadzonemu równocześnie na dwóch próbkach krwi pobranych dwukrotnie w odstępie od 21 do 30 dni w dniu    r. (wstawić datę) i w ciągu 10 dni przed

wysłaniem w dniu    r. (wstawić datę);

 [II.3albo(2)

 [test musi wykazać wynik negatywny, jeśli zwierzę/zwierzęta nie zostało/zostały zaszczepione przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni;]albo(3)

 [test nie może wykazać wzrostu miana przeciwciał, jeśli zwierzę/zwierzęta zostało/zostały zaszczepione przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni;] ]albo(2)

nie jest/są szczepione przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni;] [II.4albo(3)

zostało/zostały zaszczepione przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni w dniu    r. (wstawić datę); [II.4albo(2)

 [co najmniej dwa miesiące przed wystawieniem świadectwa;]albo(3)

 [co najmniej dwa miesiące przed wprowadzeniem do stacji kwarantanny;] ]albo(2)

nie pochodzi/pochodzą z gospodarstwa/gospodarstw, które z powodów związanych ze zdrowiem zwierząt było/były przedmiotem zakazu/zakazów,

określającego/określających co najmniej jeden z poniższych warunków:

II.5

 [nie wszystkie zwierzęta w gospodarstwie należące do gatunku wrażliwych na choroby wymienione w pkt. od a) do g) poniżej zostały ubite, a okres zakazu wynosił co

najmniej:

albo(3)

w przypadku koniowatych podejrzanych o zarażenie się zarazą stadniczą koni,a)

 [sześć miesięcy, licząc od daty ostatniego faktycznego lub prawdopodobnego kontaktu ze zwierzęciem chorym lub zarażonym Trypanosoma

equiperdum;]

albo(2)

 [w przypadku ogiera ten zakaz stosuje się do czasu wykastrowania zwierzęcia;]albo(2)

w przypadku nosacizny  sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym koniowate – cierpiące na tę chorobę, lub w przypadku których wyniki testu na obecność czynnika

chorobotwórczego Burkholderia mallei lub przeciwciał na ten czynnik były pozytywne – zostały ubite i zniszczone;

b)

w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u koni (wszystkich typów) – sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na

tę chorobę zostały ubite, z wyjątkiem przypadków zarażenia się wirusem gorączki zachodniego Nilu, kiedy okres sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym zakażone

koniowate zdechło, zostało usunięte z gospodarstwa lub wyzdrowiało;

c)

w przypadku niedokrwistości zakaźnej koni – do dnia, w którym po ubiciu zakażonych zwierząt, wykonany u pozostałych zwierząt na próbkach krwi pobranych

dwukrotnie w odstępie trzech miesięcy test Cogginsa wykazał odczyn ujemny;

d)

w przypadku pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej – sześć miesięcy od wystąpienia ostatniego przypadku zachorowania;e)

w przypadku wścieklizny – jeden miesiąc od ostatnio stwierdzonego przypadku;f)

w przypadku wąglika – 15 dni od ostatnio stwierdzonego przypadku; ])g

 [po wystąpieniu przypadków zarazy stadniczej koni, nosacizny, zapalenia mózgu i rdzenia koni (wszystkich typów), niedokrwistości zakaźnej koniowatych,

pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej, wąglika lub wścieklizny wszystkie zwierzęta należące do gatunków wrażliwych na chorobę stwierdzoną w gospodarstwie

zostały ubite, a okres zakazu obejmował 30 dni lub 15 dni w przypadku wąglika, począwszy od dnia, w którym po uprzednim zniszczeniu zwierząt przeprowadzono

skuteczną dezynfekcję pomieszczeń;]

albo(2)

według posiadanych przeze mnie informacji, zwierzę/zwierzęta nie miało/miały kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych, które w okresie 15 dni przed wydaniem

niniejszego oświadczenia były dotknięte chorobą zakaźną lub zaraźliwą;

II.6

podczas badania było/były w stanie fizycznym kwalifikującym się do przewozu na planowanej trasie zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1/2005 (3).II.7

 Koniowate wysłane zgodnie z decyzją Komisji 2010/346/UEII.8

Uwagi

Część I

Rubryka I.6: odpowiada numerowi zezwolenia CITES w przypadku koniowatych wymienionych w waszyngtońskiej konwencji o gatunkach chronionych i produktach z nich pochodzących.

Rubryka I.16: numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody ciężarowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek).

Rubryka I.19: zastosować właściwy kod Zharmonizowanego Systemu (HS) Światowej Organizacji Celnej: 01.01.01 albo 01.01.06.19

Rubryka I.31: gatunki: koń, osioł, muł, osłomuł (w tym ich krzyżówki).

System identyfikacyjny: do dnia 31 grudnia 2009 r. jest to numer identyfikacyjny zgodnie z art. 2 decyzji Komisji 2000/68/WE, a od dnia 1 stycznia 2010 r. jest to niepowtarzalny dożywotni numer zgodnie z

art. 2 ust. 2 lit. d) i sekcji I część A pkt. (4) załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008.

Część II

Informacje w pkt. od II.1 do II.6 nie są wymagane, kiedy istnieje obopólna zgoda, stosownie do art. 6 dyrektywy 2009/156/WE.(1)

Niepotrzebne skreślić.(2)

Niniejsze oświadczenie nie zwalnia przewoźników z ich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów wspólnotowych, dotyczących zwłaszcza stanu fizycznego zwierząt

podlegających przewozowi.

(3)

Niniejsze świadectwo jest ważne przez okres 10 dni.·

Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych adnotacji na świadectwie.·
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UNIA EUROPEJSKA

2009/156 Zarejestrowane koniowate, koniowate do chowu i produkcji,
koniowate przeznaczone na ubój

II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny świadectwa II.b.Lokalny nr świadectwa:

2/pl 5



Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor

Kwalifikacje i tytuł::Nazwa (wielkimi literami):

Nr jednostki lokalnej:Lokalna Jednostka Weterynaryjna:

Podpis:Data:

Pieczęć:
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UNIA EUROPEJSKA

2009/156 Zarejestrowane koniowate, koniowate do chowu i produkcji,
koniowate przeznaczone na ubój

II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny świadectwa II.b.Lokalny nr świadectwa:
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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
III.1. Data kontroli III. 2. Nr referencyjny świadectwa::

III.3. Kontrola dokumentów: Nie Tak

Normy wspólnotowe

Dodatkowe gwarancje

Wymagania krajowe

Zadowalająca

Zadowalająca

Zadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

III.4. Kontrola tożsamości:: Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.5. Kontrola fizyczna:: Nie Liczba zbadanych zwierzat

Zadowalająca Niezadowalająca

III.6. Badania laboratoryjne:: Nie Tak

Data:

Badanie na::

Losowo Podejrzenie

Wyniki:: W oczekiwaniu na wyniki Zadowalająca Niezadowalająca

III.7. Kontrola dobrostanu Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.8. Naruszenie przepisów o dobrostanie::

III.8.1. Niewazne uprawnienia przewoznika

III.8.2. Nieodpowiedni srodek transportu

III.8.3. Przekroczone normy o zageszczeniu Przecietna powierzchnia

III.8.4. Przekroczony czas podrózy

III.8.5. Niedostateczne pojenie i karmienie

III.8.6. Zle traktowanie lub zaniedbanie zwierzat

III.8.7. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla przewozu pow. 8 godz.

III.8.8. Licencja dla kierowców 

III.8.9. Dane wpisane do księgi podróży

III.8.10. Inne

III.9. Naruszenie przepisów o zdrowiu zwierzat

III.9.1. Brak/nieważne świadectwo

III.9.2. Niezgodnosc w dokumentach

III.9.3. Panstwo Czlonkowskie niezatwierdzone

III.9.4. Niezatwierdzony region/okreg

III.9.5. Niedozwolony gatunek

III.9.6. Brak dodatkowych gwarancji

III.9.7. Niezatwierdzone gospodarstwo

III.9.8. Zwierzeta chore lub podejrzane o chorobe

III.9.9. Niezadowalajace wyniki testów

III.9.10. Brak lub nieprawidlowe oznakowanie

III.9.11.Brak wymagan krajowych

III.9.12. Nieprawidlowy adres miejsca przeznaczenia

III.9.13. Inne

III.10. Wpływ transportu na zwierzęta

Liczba zwierzat padlych: Oszacowanie:

Liczba zwierzat niezdolnych do podrózy:: Oszacowanie:

Liczba urodzen lub poronien:

III.11. Dzialanie naprawcze

III.11.1. Opóznienie wyjazdu

III.11.2. Procedura przewozu

III.11.3. Kwarantanna

III.11.4. Usmiercenie humanitarne

III.11.5. Utylizacja tusz/produktów

III.11.6. Zwrot wysylki

III.11.7. Uszlachetnianie produktów

III.11.8. Uzycie produktów do innych celów

Oznakowanie:

III.12. Kontynuacja kwarantanny

III.12.1. Usmiercenie humanitarne

III.12.2. Zwolnienie

III.14. Urzędowy lekarz weterynarii lub inspektor

Lokalna Jednostka Weterynaryjna Nr jednostki lokalnej

Nazwa (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data: Podpis:

III.13. Miejsce kontroli

Zakład Gospodarstwo Miejsce gromadzenia

Obiekt posrednika Zatwierdzona instytucja Stacja pozyskiwania nasienia

Port Lotnisko PKG wywozu

W drodze Inne
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Dziennik podróży

1.1. ORGANIZATOR Nazwa i adres (a) (b) 1.2. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podróż

1.3. Telefon/Faks

2. CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY (dni/godziny)

3.1. Miejsce i kraj WYJAZDU

3.2. Data 3.3. Czas

4.1. Miejsce i kraj PRZEZNACZENIA

4.2. Data 4.3. Czas

5.1. Gatunek 5.2. Liczba zwierząt 5.3. Numery zaświadczeń weterynaryjnych

5.4. Przewidywany całkowity ciężar partii (w kg): 5.5. Całkowita przestrzeń przewidziana na partię (w m²):

8. Podpis organizatora

6. WYKAZ PRZEWIDZIANYCH POSTOJÓW, TRANSFERÓW LUB PUNKTÓW WYJŚCIA

7. Ja, organizator, niniejszym oświadczam, że jestem odpowiedzialny za organizację powyższej podróży oraz że podjąłem odpowiednie środki zapewniające

dobrostan zwierząt przez okres całej podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 1/2005

(a) Organizator: patrz definicja w art. 2 lit. q) rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005

(b) Jeśli organizator jest przewoźnikiem, należy podać numer zezwolenia

6.1. Nazwy miejsc postoju lub transferu zwierząt (w tym

punkty wyjścia)

6.2. Przyjazd 6.3. Czas trwania

(w godzinach)

6.4. Nazwa przewoźnika i nr zezwolenia (jeżeli nie

jest organizatorem)

6.5 identyfikacja

Data Czas


