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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 Kategória Cislo schvalenia Identifikácia Vek

Chov Schválené orgány Iné
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Potvrdenie o zdraví zvieratII.1

Ja, dolupodpísaný úradný veterinárny lekár, potvrdzujem, že vyššie opísané jednodňové kurčatá:

spĺňajú: a)

 [ustanovenia článkov 6, 9 a 18 smernice Rady 2009/158/ES]i)buď(1)

 [ustanovenia článku 6 písm. a) bodov i), ii) a písm. b) a článkov 9 a 18 smernice Rady 2009/158/ES]; ;alebo(1)(2)

 [ustanovenia článku 6 písm. a) a článku 9 písm. b) a c) smernice Rady 2009/158/ES, ak pochádzajú z násadových vajec dovezených v súlade s požiadavkami

vzorov HEP alebo HER nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008]

ii)alebo(1)(3)

 [ustanovenia článku 6 písm. a) bodov i), ii) a článku 9 písm. b) a c) smernice Rady 2009/158/ES, ak pochádzajú z násadových vajec dovezených v súlade

s požiadavkami vzorov HEP alebo HER nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008]. .

alebo(1)(2)(3)

spĺňajú ustanovenia článku 15 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2009/158/ES. b)(4)

spĺňajú ustanovenia rozhodnutia(-í) Komisie   /EÚ, ktoré sa týkajú dodatočných záruk, pokiaľ ide o    (uveďte chorobu(-y)] v súlade s článkom 16 alebo 17 smernice Rady 2009/158/ES.c)(5)

 [neboli očkované proti pseudomoru hydiny;]buďd)(1)

 [boli očkované proti pseudomoru hydiny použitím:alebo(1)

   (názov a typ (živého alebo inaktivovaného) vírusového kmeňa pseudomoru hydiny použitého vo vakcíne, resp. vakcínach) dňa    (dátum)] .

pochádzajú z hydiny, ktorá:e)

 [nebola očkovaná proti pseudomoru hydiny;]buď(1)

 [bola očkovaná proti pseudomoru hydiny použitím:alebo(1)

   (názov a typ (živého alebo inaktivovaného) vírusového kmeňa pseudomoru hydiny použitého vo vakcíne, resp. vakcínach) dňa    (dátum)] .

na zaradenie do kŕdľov chovnej hydiny alebo do kŕdľov úžitkovej hydiny pochádzajú z kŕdľov, ktoré boli testované s negatívnymi výsledkami v súlade s pravidlami stanovenými

v rozhodnutí Komisie 2003/644/ES.

 f)(6)

Potvrdenie o zdravotnej neškodnostiII.2.

Ja, dolupodpísaný úradný veterinárny lekár, potvrdzujem, že vyššie opísané jednodňové kurčatá:

pochádzajú z kŕdľa, ktorý bol testovaný na sérotypy Salmonella s významom pre verejné zdravie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003. Dátum

posledného odberu vzoriek z kŕdľa, v prípade ktorého sú známe výsledky vyšetrenia:     Výsledok všetkých vyšetrení kŕdľa:

a)(7)

 [pozitívny;]buď(1)(8)

 [negatívny]alebo(1)(8)

a ak sú určené na chov, kontrolným programom uvedeným v bode II.2.a) sa nezistil výskyt Salmonella Enteritidis ani Salmonella Typhimurium.b)(7)

Ďalšie zdravotné informácieII.3.

Zásielka spĺňa veterinárne podmienky stanovené v rozhodnutí Komisie.   /EÚ, pokiaľ ide o ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky iného podtypu než H5N1. II.3.1.(1)(8)

Táto zásielka spĺňa veterinárne podmienky stanovené v rozhodnutí Komisie 2006/415/ES. II.3.2.(1)

Táto zásielka spĺňa veterinárne podmienky stanovené v rozhodnutí Komisie.   /EÚ, pokiaľ ide o očkovanie proti vtáčej chrípke. II.3.3.(1)(9)

Poznámky

Časť I:

Číslo(-a) sprievodných veterinárnych osvedčení.Kolónka I.6:

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

Použite príslušné kódy HS: 01.05, 01.06.39.Kolónka I.19.

Kategória: vyberte jednu z týchto kategórií: čistokrvné plemeno/starí rodičia/rodičia/nosnice/výkrm/iné.Kolónka I.31.

Číslo schválenia: uveďte číslo(-a) schváleného(-ých) zariadenia(-í) rodičovského(-ých) kŕdľa(-ov).

Identifikácia: uveďte identifikačné údaje rodičovského kŕdľa a značku.

Vek: uveďte dátum vyliahnutia.

Časť II:

Nehodiace sa preškrtnite.(1)

Uplatňuje sa iba v prípade splnenia bodu II.3.1.alebo II.3.2.(2)

V prípadoch, keď jednodňové kurčatá pochádzajú z vajec dovezených z tretej krajiny, sa musí rešpektovať obdobie izolácie v chove určenia, ako sa stanovuje časti II príloh VIII a IX k nariadeniu

Komisie (ES) č. 798/2008. Príslušný úrad miesta konečného určenia jednodňových kurčiat musí byť o tejto požiadavke informovaný prostredníctvom systému TRACES.

(3)

Osvedčiť v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti štatút krajiny, v ktorej sa nevykonáva očkovanie proti pseudomoru hydiny, schválený EÚ; v súčasnosti: Fínsko a Švédsko. Inak

sa odkaz vypúšťa.

(4)

Vyplňte podľa potreby.(5)

Osvedčiť v prípade zásielok do Fínska a Švédska. Inak sa odkaz vypúšťa.(6)

Záruky podľa bodu II.2 sa vzťahujú len na hydinu druhu Gallus gallus alebo na morky.(7)

Ak bol počas života kŕdľa akýkoľvek výsledok testov na nižšie uvedené sérotypy pozitívny, uveďte pozitívny.(8)

Kŕdle chovnej hydiny druhu Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow a Salmonella Infantis.

Kŕdle úžitkovej hydiny: Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.

Uplatňuje sa iba v prípade členských štátov, ktoré vykonávajú očkovanie proti vtáčej chrípke podľa vakcinačného plánu schváleného EÚ.(9)

Farba pečiatky a podpisu sa musí odlišovať od farby ostatných údajov na osvedčení.·
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2011/879 (2009/158) Jednodňové kurčatá

II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo
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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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EURÓPSKA ÚNIA

2011/879 (2009/158) Jednodňové kurčatá

II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo

3/sk 5



Č
a
sť

 I
II

: 
K

o
n

tr
o
la

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


