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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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Druhy Identifikačné číslo

Chov Zabitie Registrované koňovité zvieratá Iné
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Ja, podpísaný, potvrdzujem, že vyššie uvedené zviera/zvieratá spĺňa/spĺňajú tieto požiadavky:

bolo/boli vyšetrené dnes a nevykazuje/nevykazujú žiadne klinické príznaky choroby;II.1

nie je/ nie sú určené na zabitie v súlade s národným programom eradikácie nákazlivých alebo infekčných chorôb;II.2

nepochádza/nepochádzajú z územia alebo z častí územia členského štátu, ktorý podlieha obmedzeniam z dôvodov výskytu afrického moru koní;] [II.3buď (2):

nepochádza/nepochádzajú z územia alebo z časti územia členského štátu, ktorý podlieha obmedzeniam z dôvodov výskytu afrického moru koní, počas obdobia najmenej

40 dní pred expedovaním boli držané v karanténnej stanici    chránenej proti vektorom a boli podrobené skúške zisťovania protilátok proti vírusu afrického moru koní

opísanej v prílohe IV k smernici 2009/156/ES, ktorá sa vykonáva súčasne na krvných vzorkách odobratých dvakrát v intervale 21 až 30 dní dňa    (uveďte dátum) a počas

10 dní pred expedovaním dňa   . (uveďte dátum);

 [II.3alebo (2)

 [s negatívnymi výsledkami vo všetkých prípadoch, ak nebolo/ neboli vakcinované proti africkému moru koní;]buď (3):

 [bez toho, aby bol zaznamenaný nárast počtu protilátok, ak bolo/ boli vakcinované proti africkému moru koní;] ]alebo (2)

nebolo/neboli vakcinované proti africkému moru koní;] [II.4buď (3):

bolo/boli vakcinované proti africkému moru koní dňa . . .    (uveďte dátum), [II.4alebo (2)

 [aspoň dva mesiace pred certifikáciou;]buď (3):

 [aspoň dva mesiace pred vstupom do karanténnej stanice;] ]alebo (2)

nepochádza/ nepochádzajú (a) z chovateľského podniku/podnikov, na ktorý/ktoré sa vzťahujú zákazy nariadené z dôvodu zdravia zvierat a stanovujúce aspoň jednu

z nasledujúcich podmienok:

II.5

 [nie všetky zvieratá umiestnené v chove patriace k druhom vnímavým na choroby uvedené nižšie v bodoch (a) až (g) boli zabité a zákaz trval najmenej:buď (3):

v prípade zvierat koňovitých, u ktorých je podozrenie na žrebčiu nákazu,a)

 [šesť mesiacov počnúc dátumom posledného skutočného alebo možného kontaktu s chorým zvieraťom alebo zvieraťom infikovaným parazitom

Trypanosoma equiperdum;]

buď (2):

 [v prípade žrebcov, kým zviera nebude vykastrované;]alebo (2)

v prípade malleusu šesť mesiacov počnúc dňom, v ktorý bolo zviera trpiace touto chorobou alebo podrobené skúške zisťovania patogénu Burkholderia mallei, ktorý ju

spôsobuje, alebo protilátok proti tomuto patogénu, s pozitívnym výsledkom zabité a zničené;

b)

v prípade encefalomyelitídy koní ktoréhokoľvek typu šesť mesiacov počnúc dňom, v ktorý boli zvieratá trpiace touto chorobou zabité, okrem nákazy západonílskym

vírusom, v prípade ktorého šesťmesačné obdobie začína plynúť v deň, v ktorý nakazené zviera uhynulo, bolo odvezené z chovu alebo sa úplne uzdravilo;

c)

v prípade infekčnej anémie až do dňa, kedy boli infikované zvieratá zabité, zvyšné zvieratá vykázali negatívnu reakciu na Cogginsove testy vykonané dvakrát s

trojmesačným časovým odstupom;

d)

v prípade vezikulárnej stomatitídy šesť mesiacov od posledného prípadu,e)

v prípade besnoty jeden mesiac od posledného prípadu;f)

v prípade sneti slezinovej 15 dní od posledného prípadu;]g)

 [po výskyte prípadov žrebčej nákazy, malleusu, encefalomyelitídy koní všetkých typov, infekčnej anémie koní, vezikulárnej stomatitídy, sneti slezinovej alebo besnoty

boli všetky zvieratá z chovateľského podniku podozrivé na danú chorobu zabité a zákaz trval 30 dní alebo 15 dní v prípade sneti slezinovej, a to počnúc dňom, v ktorý

bola po zničení zvierat uspokojivo dokončená dezinfekcia areálu;]

alebo(2)

podľa mojich najlepších vedomostí neprišlo/neprišli do kontaktu so zvieraťom koňovitým trpiacim infekčnou alebo nákazlivou chorobou počas 15 dní pred týmto

vyhlásením.

II.6

v čase konania kontroly bolo/boli spôsobilé na prepravu po plánovanej ceste v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005 (3).II.7

 Zvieratá čeľade koňovité odosielané v súlade s rozhodnutím Komisie 2010/346/EÚII.8

Poznámky

Časť 1

Kolónka. I.6: zodpovedá číslu povolenia CITES v prípade zvierat koňovitých uvedených vo Washingtonskom dohovore o chránených druhoch a z nich pochádzajúcich výrobkoch.

Kolónka I.16: Registračné číslo (železničné vagóny alebo kontajnery a nákladné autá), číslo letu (lietadlo) alebo názov (loď).

Kolónka I.19: Uveďte príslušný kód harmonizovaného systému (HS) Svetovej colnej organizácie: 01.01.01 alebo 01.01.06.19

Kolónka I.31: Druhy: kôň, somár, mulica, mul, zebra (vrátane ich krížencov).

Systém identifikácie: do 31. decembra 2009 zodpovedá identifikačnému číslu, ktoré sa opisuje v článku 2 rozhodnutia Komisie 2000/68/ES, a od 1. januára 2010 zodpovedá jedinečnému životnému číslu

zvieraťa, ktoré sa opisuje v článku 2 ods. 2 písm. d) a v oddiele I časti A ods. (4) prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 504/2008.

Časť II

Údaje v bodoch II.1. až II.6. sa nevyžadujú v prípade, že existuje dvojstranná dohoda v súlade s článkom 6 smernice. 2009/156/ES.(1)

Nehodiace sa prečiarknite.(2)

Toto prehlásenie nezbavuje prepravcov ich povinností v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva, najmä čo sa týka spôsobilosti zvierat na prepravu.(3)

·       Toto osvedčenie platí 10 dní.

·      Farba pečiatky a podpisu sa musí odlišovať od farby ostatných údajov na osvedčení.

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

Číslo lokálnej veterinárnej jednotky:Lokálna veterinárna jednotka:

Podpis:Dátum:

Pečiatka

Č
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sť

 I
I:

 P
o
tv

rd
en

ie
EURÓPSKA ÚNIA

2009/156 Registrované zvieratá koňovité, zvieratá koňovité na chov a
výrobu, jatočné zvieratá koňovité

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


