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UNIUNEA EUROPEANÃ Certificat de comerţ  intracomunitar
I.1. Expeditorul

Nume

Adresă

Ţara

I.2.Număr de referinţă al certificatului I.2.a.Număr local de referinţă:

I.3.Autoritate Competentă Centrală

I.4. Autoritate competentă locală

I.5. Destinatar

Nume

Adresă

Ţara

I.6.Numărul (numerele) certificatelor de origine descriseNumărul (numerele) documentelor însoţitoare

I.7. Comerciant

Nume Număr aprobat

I.8.Ţara de origine Cod ISO I.9. Regiunea de origine Cod I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO I.11. Regiunea de destinaţie Cod

I.12.Locul de origine / locul recoltării

fermă centru de colectare premisa comerciantului

institutii autorizate centru sperma  fermă piscicolă aprobată

echipă  embrioni unitate altele

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.13.Locul destinaţiei

fermă centru de colectare premisa comerciantului

institutii autorizate centru sperma  fermă piscicolă aprobată

echipă  embrioni unitate altele

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.14. Locul încărcării

Cod postal

I.15. Data şi timpul plecării

I.16.Mijloace de transport

Avion Vas/vapor Vagon de cale ferată

Vehicul rutier Altul

Identificare::

Număr/numere:

I.17.Transportator

Nume

Adresă

Cod postal

Număr aprobat

Stat Membru

I.20. Număr / Cantitate I.22.Număr de pachete

I.23. Identificarea containerului / număr sigiliu

I.21.Temperatura produsului

Ambient Răcit congelare

I.25.Animale certificate ca / produse certificate pentru:

I.26.Tranzit prin ţară terţă

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

Punct de intrare  Nr. unitate PIF

I.27. Tranzit prin stat membru

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

I.28.Export

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

I.29.Timpul estimat al  călătoriei

I.30.Plan rută

Da Nu

I.31.Identificarea animalelor

1/ro 4

Specii Categorie Identificare Vârsta număr de pachete Cantitate Tipul de ambalaje

Repopulare cu vânat
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Certificat de sănătate animalăII.1

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că păsările de curte descrise mai sus:

respectă dispoziiile articolelor 12 i 18 din Directiva 2009/158/CE a Consiliului.(a)

respectă dispoziiile articolului 15 alineatul (1), litera (c) din Directiva 2009/158/CE a Consiliului.(b)(1)

sunt conforme cu dispoziiile Deciziei(Deciziilor)   /  /UE a(ale) Comisiei privind garaniile suplimentare cu privire la    (a se indica boala [bolile] i în conformitate cu articolul 16 sau

articolul 17 din Directiva 2009/158/CE a Consiliului.

(c)(2)

  [nu au fost vaccinate împotriva bolii Newcastle;]fie(d)(3)

 [au fost vaccinate împotriva bolii Newcastle cu:fie(3)

  [numele i tipul tulpinii (active sau inactive) a virusului bolii Newcastle folosite în vaccin(vaccinuri)]

on    (date) at the age of   weeks] .

Informaii sanitare suplimentareII.2.

Prezentul lot îndeplinete condiiile de sănătate animală stabilite în Decizia 2006/605/CEE a Comisiei.II.2.1.(3)

Prezentul lot îndeplinete condiiile de sănătate animală stabilite în Decizia   /  /UE a Comisiei în ceea ce privete vaccinarea împotriva gripei aviare.II.2.2.(3)(4)

Note

Partea I:

Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau container i camioane), numărul zborului (aeronava) sau denumirea (vapor).Căsua I.16:

A se utiliza codurile SA corespunzătoare: 01.05, 01.06.39.Căsua I.19:

Categorie: se alege una dintre următoarele opiuni: linie pură/bunici/părini/puicue ouătoare/pentru îngrăat/altele.Căsua I.31:

Identificare: a se indica datele de identificare ale efectivelor de origine.

Vârsta: a se indica vârsta aproximativă a păsărilor de curte.

Partea II:

A se certifica în cazul expedierii într-un stat membru care are statutul de nevaccinare aprobată de UE în ceea ce privete boala Newcastle, în prezent: Finlanda i Suedia. În caz contrar, a se elimina

referina.

(1)

A se completa, dacă e cazul.(2)

Se păstrează meniunea corespunzătoare.(3)

Se aplică numai pentru statele membre care efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare în conformitate cu un plan de vaccinare aprobat la nivelul UE.(4)

Culoarea tampilei i a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor meniuni din certificat.·

Veterinar oficial sau inspector oficial

Titlul şi calificarea:Nume (cu majuscule):

Numărul LVU descris:Unitate Veterinală Locală:

Semnătura:Data:

Ştampila
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2011/214 Păsări de curte pentru fondurile de repopulare a vânatului

II. Informaţii de sănătate II.a. Numărul de referinţă al certificatului II.b.Număr local de referinţă
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UNIUNEA EUROPEANÃ Certificat de comerţ  intracomunitar
III. 1.Data inspecţiei III.2. Număr de referinţă al certificatului:

III.3. Control documentar: Nu Da

Standard UE

Garanţii suplimentare

Cerinţe naţionale

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfacator

Nesatisfacator

Nesatisfacator

III.4.Controlul identităţii: Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.5. Control fizic: Nu Totalul animalelor verificate

Satisfăcător Nesatisfacator

III.6. Teste de laborator: Nu Da

Data:

Testat pentru::

Aleator Suspiciune

Rezultate:: În aşteptare Satisfăcător Nesatisfacator

III.7.Controlul bunăstării Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.8.Încălcarea regulilor  de bunăstare:

III.8.1.Autorizaţia de transport invalidă

III.8.2.Neconformitate a mijloacelor de transport

III.8.3.Densitatea stocului depăşită  Suprafaţă medie

III.8.4 Timpii de călătorie depăşiţi

III.8.5 Adăparea şi hrănirea neîndeplinite

III.8.6 Manipulare incorectă sau neglijenţă  faţă de animale

[ro] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[ro] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10. Altul

III. 9. Încălcarea legislaţiei de sănătate

III.9.1.certificat absent/ nevalabil

III.9.2. Neconformitatea documentelor

III.9.3.Ţară neautorizată

III.9.4.Regiune / zonă/ neaprobată

III.9.5. Specii interzise

III.9.6.Absenţa garanţiilor suplimentare

III.9.7.Fermă neaprobată

III.9.8.Animale bolnave sau suspecte

III.9.9.Teste nesatisfăcătoare

III.9.10.Absenţă sau identificare ilegală

III.9.11.Cererile naţionale nu sunt indeplinite

III.9.12.Adresa destinaţiei invalidă

III.9.13.Altul

III.10. Impactul transportului asupra animalelor

Numărul animalelor moarte: Estimare:

Numărul animalelor necorespunzătoare: Estimare:

Numărul naşterilor sau avorturilor:

III.11. Acţiune corectivă

III.11.1. Plecare întârziată

III.11.2.Procedură de transfer

III.11.3.Carantină

III.11.4. Eutanasie

III.11.5.Distrugerea carcaselor / produselor

III.11.6.Întoarcerea transportului

III.11.7Tratamentul produselor

III.11.8.7.Utilizarea produselor pentru alte scopuri

Identificare:

III.12.Urmărirea carantinei

III.12.1. Eutanasie

III.12.2.Eliberare

III:14.Veterinar oficial sau inspector oficial

Unitate Veterinală Locală Numărul LVU descris

Nume (cu majuscule):

Titlul şi calificarea

Data: Semnătura:

III.13.Locul inspecţiei

Unitate Fermă centru de  colectare

premisa comerciantului instituţie aprobată Centru de spermă

Port Aeroport Punct de ieşire

pe drum Altul
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PLANIFICARE

1.1. ORGANIZATOR Nume şi adresă a b 1.2. Numele persoanei răspunzătoare pentru călătorie

1.3. Telefon/fax

2. DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ (ore/ zile)

3.1. Locul şi ţara de PLECARE

3.2. Data 3.3. Ora

4.1 Locul şi ţara de DESTINAŢIE

4.2 Data 4.3. Ora

5.1. Specia 5.2. Numărul de animale 5.3. Numărul(numerele) certificatului(elor) sanitar(e) veterinar(e)

5.4. Greutatea totală estimată a lotului (în kg) 5.5. Spaţiul total prevăzut pentru lot (în m2)

8. Semnătura organizatorului

6. LISTA PUNCTELOR PROGRAMATE PENTRU REPAUS, TRANSFER SAU IEŞIRE

7. Subsemnatul, organizatorul, declar prin prezenta că sunt responsabil pentru organizarea călătoriei menţionate anterior şi am luat măsurile corespunzătoare

pentru a asigura bunăstarea animalelor pe toată durata călătoriei, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

a Organizator: a se vedea definiţia din articolul 2 litera (q) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

b În cazul în care organizatorul este transportator, se specifică numărul autorizaţiei

6.1. Denumirea locurilor în care animalele urmează să se

odihnească sau să fie transferate (inclusiv puncte de ieşire)

6.2. Sosire 6.3. Durata (în

ore)

6.4. Numele şi numărul autorizaţiei transportatorului

(în cazul în care diferă de organizator)

6.5. Identificare

Data Ora


