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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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Általános követelményekII.1

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a bizonyítvány I. részében említett tenyésztett víziállatok(at) és az azokból származó termékek(et):

teljesítik a 2006/88/EK tanácsi irányelvben a forgalomba hozatalra vonatkozóan előírt követelményeket.II.1.1

(1)(2) [A pisztrángok vírusos vérfertőzésére (VHS), a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalására (IHN), a lazacok fertőző vérszegénységére (ISA), a koiherpeszvírusra (KHV), a Marteilia

refringensre, a Bonamia ostreaere és/vagy a darakórra fogékony fajokra vonatkozó követelmények

II.2

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a fent említett tenyésztett víziállatok(at) és az azokból származó termékek(et):

(1)a 2006/88/EK irányelv VII. fejezetével összhangban a (1) [VHS-től]  (1) [IHN-től]  (1) [ISA-tól]  (1) [KHV-től]  (1) [Marteilia refringenstől]  (1) [Bonamia ostreaetől]  (1) [darakórtól]

mentesnek nyilvánított tagállamból, övezetből vagy területi egységből származnak.]

II.2.1

Szállítási és címkézési előírásokII.3

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy:

a fent említett tenyésztett víziállatok(at) és az azokból származó termékek(et):II.3.1

olyan körülmények között tartják, ideértve a vízminőséget is, amelyek egészségügyi állapotukon nem változtatnak,(i)

amennyiben alkalmazandó, megfelelnek az 1/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott, az állatok szállítására vonatkozó általános követelményeknek;(ii)

a szállítótartályt vagy az élőhaltartályos hajót a berakodás előtt megtisztították és fertőtlenítették, illetve azt előzőleg nem használták; valamintII.3.2

a szállítmányt a tartály külsején elhelyezett olvasható címkével azonosították, illetve élőhaltartályos hajóval történő szállítás esetén a hajó rakományjegyzékében feltüntették; és mind a címke,

mind a rakományjegyzékbe felvett bejegyzés tartalmazza az ezen bizonyítvány I. részének I.8–I.13. rovatában hivatkozott információkat és az alábbi állítást:

II.3.3

„Az Európai Unión belül az emberi fogyasztást megelőzően (1) [továbbfeldolgozásra]   (1) [feladóközpontokba vagy hasonló létesítményekbe]  (1) [tisztítóközpontokba vagy hasonló

létesítményekbe]  szánt (1) [hal]  (1) [puhatestűek]  (1) [rákfélék] ”].

(1)(3) [Járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területről származó szállítmányokra vonatkozó igazolásII.4

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy:

(1) [a fent említett tenyésztett víziállatok a berakodást megelőző 24 órán belül vizsgálaton estek át, és betegség klinikai tüneteit nem mutatták] ,vagyII.4.1

(1) [halikra és puhatestűek esetében olyan gazdaságból vagy puhatestű-tenyésztési területről származnak, ahol a gazdaság, illetve a puhatestű-tenyésztési terület

nyilvántartásában nem szerepelnek betegségre utaló jelek] ;

vagy

a fent említett állatok a következő betegségekkel kapcsolatban hozott járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területről származnak: (1) [járványos fekélybetegség (EUS)]  (1)

[járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)]  (1) [pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)]  (1) [pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)]  (1) [lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)]

(1) [koiherpeszvírus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [Taura-szindróma]  (1)

[Yellowhead-betegség]  (1) [darakór]  (1)(4) [a következő új betegség:   ] ;

II.4.2

a fent említett állatokat a meghozott védelmi intézkedésekkel összhangban forgalomba lehet hozni; ésII.4.3

a szállítmányt a tartály külsején elhelyezett olvasható címkével azonosították, illetve élőhaltartályos hajóval történő szállítás esetén a hajó rakományjegyzékében feltüntették; és mind a címke,

mind a rakományjegyzékbe felvett bejegyzés tartalmazza az ezen bizonyítvány I. részének I.8–I.13. rovatában hivatkozott információkat és az alábbi állítást:

II.4.4

„Járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területről származó (1) [hal]  (1) [puhatestűek]  (1) [rákfélék] ”]

(1)(5) [Az OsHV-1 μvarra fogékony fajokra vonatkozó követelményekII.5

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a fent említett tenyésztett víziállatok(at):

(1) [olyan tagállamból vagy területi egységből származnak:vagy

ahol az OsHV-1 μvart kötelező bejelenteni az illetékes hatóságnak, és a betegség általi fertőződés gyanújáról szóló jelentést az illetékes hatóságnak azonnal ki kell vizsgálnia,a)

ahol a tagállamba vagy területi egységbe behozott, az OsHV-1 μvarra fogékony tenyésztett víziállatfajok eleget tesznek az e bizonyítvány II.5. részében meghatározott

követelményeknek,

b)

(1) [amely a betegségtől való mentesség tekintetében a 2006/88/EK irányelv VII. fejezetében megállapítottakkal egyenrangú követelményeknek eleget tesz,]vagyc)

(1) [amely − a 2010/221/EU határozattal jóváhagyott programok hatálya alá tartozó tagállamokba vagy területi övezetekbe szánt szállítmányok esetében − maga is

egy, a 2010/221/EU határozattal jóváhagyott felügyeleti program alá tartozik,]  ]

és/vagy

(1) [karanténban tartották a 2008/946/EK határozatban előírtakkal legalább egyenértékű feltételek mellett.] ]vagy

Megjegyzések

I. rész:

I.12. és I.13. rovat: Adott esetben használja a gazdaság, puhatestű-tenyésztési terület vagy az adott létesítmény engedélyszámát.•

I.19. rovat: Használja a megfelelő HR-kódokat: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 vagy 0307.•

I.20. és I.31. rovatok: A mennyiségnél az összmennyiséget adja meg.•

II. rész:

A nem kívánt rész törlendő.(1)

Ezen bizonyítvány II.2. része azokra a fajokra vonatkozik, amelyek a címben felsorolt betegségek közül legalább egyre fogékonyak. A fogékony fajokat a 2006/88/EK irányelv IV.

mellékletének II. része sorolja fel.

(2)

A VHS-től, IHN-től, ISA-tól, KHV-től, Marteilia refringenstől, Bonamia ostreaetől vagy a darakórtól mentesnek nyilvánított vagy egy, a 2006/88/EK irányelv 44. cikke (1) vagy

(2) bekezdésének megfelelően felállított felügyeleti vagy felszámolási program hatálya alatt álló tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe történő bevitel engedélyezése céljából ezen állítást

meg kell tartani a bizonyítvány szövegében, amennyiben a szállítmány tartalmaz olyan fajokat, amelyek fogékonyak olyan betegségekre, melyekre mentesség van életben vagy amelyek

bizonyos program(ok) hatálya alá tartoznak. Kivételt képeznek ez alól azok a szállítmányok, amelyeket egy, a 2006/88/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett

feldolgozó létesítménybe szánnak, vagy olyan feladóközpontokba, tisztítóközpontokba vagy hasonló létesítményekbe, amelyekben a szóban forgó kórokozó inaktiválására alkalmas

szennyvízkezelő rendszer működik, vagy amelyben egy más úton megvalósított szennyvízkezeléssel elfogadható szintre csökkentik a betegségeknek a természetes vizekbe történő átvitelének

kockázatát.

Az egyes európai uniós gazdaságok és puhatestű-tenyésztési területek járványügyi helyzetére vonatkozó információk a következő internetes címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.

E bizonyítvány II.4. része a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek azon szállítmányaira vonatkozik, amelyeket az 1251/2008/EK rendelet 8. cikkével összhangban

bizonyítványnak kell kísérnie, és amelyek tekintetében az illetékes hatóság a 2006/88/EK irányelvben lefektetett, a forgalomba hozatalra vonatkozó követelményeknek megfelelően

engedélyezte, hogy elhagyják a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3–6. szakaszában előírt védelmi rendelkezések hatálya alá tartozó területet vagy a nevezett irányelv 44. cikke

(2) bekezdésével összhangban jóváhagyott felszámolási programot működtető tagállamot, övezetet, illetve területi egységet.

(3)

A 2006/88/EK irányelv 41. cikkével összhangban hozott intézkedések esetében alkalmazandó.(4)
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E bizonyítvány II.5. része kizárólag azokra a tagállamokban vagy területi övezetekben található feladóközpontokba, tisztítóközpontokba vagy hasonló létesítményekbe szánt szállítmányokra

alkalmazandó, amelyek betegségtől mentesnek tekintendők, illetve azokra, amelyekre az OsHV-1 μvar tekintetében programot fogadtak el a 2010/221/EU határozattal, és a szállítmány olyan

fajokból áll, amelyek mint OsHV-1 μvarra fogékony fajok szerepelnek az 1251/2008/EK rendelet II. mellékletének C. részében található listán.

(5)

A II.5. részben megállapított követelmények nem alkalmazandók azokra a, feladóközpontokba, tisztítóközpontokba vagy hasonló létesítményekbe szánt szállítmányokra, amelyekben az

illetékes hatóság által jóváhagyott és a körbezárt vírusokat hatástalanító, vagy a betegségeknek a természetes vizekbe történő átvitelének kockázatát elfogadható szintre csökkentő

szennyvízkezelő rendszer működik.

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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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


