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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
I.1. Изпращач

Име

Адрес

Държава

I.2. Референтен номер на сертификата I.2.a.Местен номер за справка  ::

I.3. Централна компетентна власт

I.4. Местна компетентна власт

I.5. Получател

Име

Адрес

Държава

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход Номер(а) на придружаващите документи

I.7. Търговец

Име Номер на одобрението

I.8 Страна на произход  ISO код I.9.Регион на произход Код I.10. Държава - дестинация  ISO код I.11. Регион - дестинация Код

I.12. Място на произхода/място на прибиране

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.13.Място на дестинацията

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.14. Място на товарене

Пощенски код

I.15. Дата и време на отпътуването

I.16. Транспортно средство

Самолет Кораб Ж.п. вагон

Пътно МПС Друго

Идентификация::

Номер(а):

I.17. Превозвач

Име

Адрес

Пощенски код

Номер на одобрението

Държава-членка

I.20. Брой/количество I.22. Брой опаковки

I.23. Идентификация на контейнера/Пломба номер

I.21   Температура на продуктите

Амбиентна/ като околната среда Охладени Замразени

I.25. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за ::

I.26. Транзит през 3та страна

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

Входящ пункт ГИВП  No.:

I.27. Транзит през Държави-членки

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

I.28. Износ

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

I.29. Очаквано време на пътуването

I.30. Планиран маршрут

Да Не

I.31.Идентификация на животните

1/bg 5

Официални идентификационни данни Age des animaux vivants

Разплод Клане производство



2/bg 5

 [Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че всички приложими разпоредби на Директива 64/432/ЕИО са изпълнени и че по-специално животните, описани в

част I, отговарят на следните изисквания:]

(1)или

 [Въз основа на информацията, предоставена в официален документ или в сертификат, чиито раздели А и Б са попълнени от официален ветеринарен лекар или от одобрен ветеринарен

лекар, отговарящ за стопанството на произход, аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че всички приложими разпоредби на Директива 64/432/ЕИО са

изпълнени и по-специално, че животните, описани в част I, отговарят на следните изисквания:]

(1)(2)или

Раздел AII.1.

Животните идват от стопанство (стопанства) на произход и от зона (зони), които, в съответствие със законодателството на Съюза или с националното законодателство, не са

обект на забрана или ограничение поради болести по животните, засягащи свинете;

II.1.1.

 [ стопанството (стопанствата) е разположено в държава членка или в част от нейната територия, която разполага с мрежа за надзор, одобрена съгласно Решение за изпълнение    /  /ЕС

на Комисията (да се впише номер).]

(1)and

 Животните са свине за разплод или доотглеждане, съгласно определението в член 2, параграф 2, буква в) от Директива 64/432/ЕИО, които са пребивавали, доколкото това

може да бъде установено, в стопанството (стопанствата) на произход през последните 30 дни или от раждането си, ако са на по-малко от 30 дни, и в този период в посоченото

стопанство (стопанства) не са въвеждани животни, внесени от трета държава, освен в случаите, когато те са били изолирани от останалите животни в стопанството

(стопанствата).]

 [II.1.2.(1)или

 Животните са свине за клане съгласно определението в член 2, параграф 2, буква б) от Директива 64/432/ЕИО.] [II.1.2.(1)или

 Животните са домашни свине за разплод или доотглеждане, които идват от едно или повече стопанства, прилагащи контролирани условия на отглеждане в съответствие с член 8 от

Регламент (ЕО) № 2075/2005, и които не са преминавали през събирателен център съгласно определението в член 2, параграф 2, буква o) от Директива 64/432/ЕИО, който не отговаря на

изискванията, установени в глава І, раздел А от приложение IV към Регламент (ЕО) № 2075/2005.]

(1) [II.1.3.

 Животните са домашни свине за клане и(1) [II.1.3.

не са отбити и са на възраст под 5 седмици;] [II.1.3.1(1)или

 идват от едно или повече стопанства, официално признати за прилагащи контролирани условия на отглеждане в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент

(ЕО) № 2075/2005

 [II.1.3.1(1)или

 в които кланичните трупове на всички на свине и нерези за разплод са изследвани за Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)или

 в които 10 % от кланичните трупове на животните, изпратени за клане, са изследвани за Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)и/или

 които са разположени в държава членка, в която не са открити местни зарази с Trichinella при домашни свине, държани в стопанства, които са

официално признати за прилагащи контролирани условия на отглеждане, през последните 3 години, като през този период непрекъснато са провеждани

изследвания в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 2075/2005;]

 [II.1.3.1.1.(1)или

които са разположени в държава членка, в която историческите данни за непрекъснатите изследвания, провеждани върху популацията от заклани свине,

дават най-малко 95 % сигурност, че болестността от Trichinella не надвишава 1 на милион в тази популация;] ]

 [II.1.3.1.1.(1)или

идват от едно или повече стопанства, официално признати за прилагащи контролирани условия на отглеждане в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент

(ЕО) № 2075/2005 и разположени в Белгия или в Дания.] ]

 [II.1.3.1(1)or

Раздел БII.2.

 Описанието на пратката в настоящия раздел отговаря на информацията, вписана в клетки I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. и I.31.

Раздел В(4) [II.3.

 Животните са били подложени на инспекция в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 64/432/ЕИО на     (да се впише дата) в рамките на 24-те часа преди

планираното заминаване и не са показали клинични признаци на инфекциозна или заразна болест.

II.3.1.

Животните идват от стопанство (стопанства) и ако е приложимо, от одобрен събирателен център, и от зона (зони), които, в съответствие със законодателството на Съюза или

с националното законодателство, не са обект на забрани или ограничения поради болести по животните, засягащи свинете.

II.3.2.

 Животните отговарят на изискванията за предоставяне на допълнителни гаранции във връзка със:(1) [II.3.3.

 болест на Ауески в съответствие с член     (да се впише номер на член) от Решение   /   /   на Комисията (да се впише номер);] [II.3.3.1.(1)или

  ( да се впише наименованието на съответната болест съгласно част ІІ от приложение Д към Директива 64/432/EEC) в съответствие с член    (да се впише номер на

член) от Решение   /  /   на Комисията (да се впише номер).] ]

 [II.3.3.2.(1)и/или

Животните отговарят на изискванията за предоставяне на допълнителни гаранции във връзка със:(1) [

Свине, които отговарят на условията в член 8, параграф 2 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията(*)] [II.3.3.3.(1) или

‘Свине, които отговарят на условията по член 3 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията(**)] [II.3.3.3.(1) или

Свине, които отговарят на условията по член 3а от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията.(***)] [II.3.3.3.(1) или

Свине, които отговарят на условията по член 4 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията(***)] ] [II.3.3.3.(1) или

 Животните не са останали повече от шест дни в одобрения събирателен център.II.3.4.

Предприети са мерки за транспортиране на животните в транспортни средства, които са конструирани по такъв начин, че животинските изпражнения, постелките или храната

да не могат да изтекат или да изпаднат от превозното средство, и които са били почистени и дезинфекцирани незабавно след всяко транспортиране на животни или на всеки

продукт, който би могъл да засегне здравето на животните, и ако е необходимо, преди натоварване на животните, като са използвани дезинфекциращи средства, които

официално са разрешени от компетентния орган.

II.3.5.

 Към момента на инспекцията животните, попадащи в обхвата на настоящия здравен сертификат, са били годни за транспортиране в съответствие с разпоредбите на

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета при планираното пътуване с начало на    (да се впише дата).

(5)(6)II.3.6

.

 Настоящият сертификатII.3.7.

 е валиден 10 дни, считано от датата на инспекция в стопанството на произход или в одобрения събирателен център в държавата членка на произход;] [II.3.7.1.(1)или

 е с валидност, която изтича — в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 64/432/ЕИО — на    (да се впише дата).] ] [II.3.7.1.(1)или

(1) [II.3.8. Животните идват директно от

 център за събиране на сперма, отговарящ на изискванията на Директива 90/429/ЕИО;] [II.3.8.1.(1)either

 карантинно помещение и отговарят на условията за допускане до центрове за събиране на сперма, предвидени в глава I от приложение Б към Директива

90/429/ЕИО;]

 [II.3.8.1.(1)or

 стопанство, в което са преминали предварителна карантинна процедура за приемане и отговарят на условията за приемане под карантина, предвидени в точки 1.2

и 1.3 и точка 2 на глава I от приложение Б към Директива 90/429/ЕИО.] ]

 [II.3.8.1(1)or

Бележки
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II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:

2/bg 5



·               Раздели А и Б на сертификата се подпечатват и подписват от:

o     официалния ветеринарен лекар на стопанството на произход, ако е различен от официалния ветеринарен лекар, подписващ раздел В; или

o     одобрения ветеринарен лекар на стопанството на произход, когато държавата членка на произход е въвела система от мрежи за надзор, одобрена в съответствие с член 14, параграф 5 от

Директива 64/432/ЕИО; или

o     официалния ветеринарен лекар, отговарящ за одобрения събирателен център към датата на заминаване на животните.

·               Раздел В на сертификата се подпечатва и подписва от официалния ветеринарен лекар на:

o     стопанството на произход; или

o     одобрения събирателен център, разположен в държавата членка на произход; или

o     одобрения събирателен център, разположен в държавата членка на транзит, когато се попълва сертификат за изпращане на животните до държавата членка по местоназначение.

Част I:

Попълва се серийният номер (номера) на здравния сертификат (сертификати), изготвен в деня на здравната инспекция в стопанството (стопанствата) на произход в държавата

членка (държавите членки) на произход и придружаващ животните, формиращи пратката, за която този здравен сертификат се издава в събирателен център, разположен в

държавата членка на транзит, съгласно описаното в член 5, параграф 5 от Директива 64/432/ЕИО.

Клетка

I.6.:

•

 Попълва се, ако е приложимо.Клетка

I.7.:

•

 Помещение на търговеца се отбелязва за Място на произход само при животни, предназначени за клане.Клетка

I.12.:

•

 При животни, предназначени за клане, Събирателен център или Предприятие се отбелязват за Местоназначение съгласно описаното в член 7 от Директива 64/432/ЕИО.Клетка

I.13.:

•

 За контейнери или клетки се попълват номерът на контейнера и номерът на пломбата (ако е приложимо).Клетка

I.23.:

•

 Официална идентификация: Животните се идентифицират в съответствие с Директива 2008/71/EО.Клетка

I.31.:

•

 Възраст на живите животни: Посочва се възрастта в седмици на групата животни в пратката.

Част II:

 ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63.(*)

 ОВ L 334, 22.12.2015 г., стр. 48.(**)

 ОВ L 334, 22.12.2015 г., стр. 49.(***)

 Ненужното се зачерква.(1)

Подписва се от официалния ветеринарен лекар в събирателния център след проверка на документите и проверка за идентичност на пристигащите животни с официален документ или

със сертификат, чиито раздели А и Б са попълнени; в противен случай тази точка се зачерква.

(2)

 Попълва се, ако транспортирането е на разстояние над 65 km.(3)

 Зачерква се, ако сертификатът се използва за придвижване на животни в рамките на държавата членка на произход и се попълват само раздели А и Б.(4)

В случаите, когато дадена пратка е групирана в събирателен център и включва животни, които са натоварени на различни дати, за начална дата на пътуването за цялата пратка се приема

най-ранната дата, на която част от пратката е напуснала стопанството на произход.

(5)

 Това изявление не освобождава превозвачите от задълженията им в съответствие с действащите разпоредби на Съюза, по-специално относно годността на животните да бъдат

транспортирани.

(6)

·               Подписът и печатът трябва да са с различен цвят от цвета на другите данни в сертификата.

·               Данните, изисквани в настоящия сертификат, трябва да се въведат в системата TRACES в деня на издаване на сертификата или най-късно до 24 часа след това.

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Квалификация и титла:Име (с Главни букви) ::

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:Местна ветеринарна служба:

Подпис::Дата::

Печат
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II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
III.1Дата на инспекцията III.2.Референтен номер на сертификата:

III.3. Документна проверка:: Не Да

Стандарт на ЕС

Допълнителни гаранции

Национални изисквания

Задоволителна

Задоволителна

Задоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

III.4. Проверка за идентичност :: Не Да

Задоволителна Незадоволителна

III.5. Физическа проверка ::Не Общо проверени животни

Задоволителна Незадоволителна

III.6. Лабораторни изследвания :: Не Да

Дата::

Изследвано за::

Случаен подбор При подозрение

Резултати:: Предстоящ Задоволителна Незадоволителна

III.7. Проверка на хуманното отношение към животнитеНе Да

Задоволителна Незадоволителна

III.8.Нарушение на регламента за хуманното отношение:

III.8.1.Невалидно пълномощно/разрешително на превозвача

III.8.2.Несъответствие на транспортното средство с изискванията

III.8.3.Надвишена плътност на товара Средно пространство

III.8.4. Надвишено време за пътуване

III.8.5.Не е изпълнено поенето и храненето

III.8.6. Неправилни манипулации или небрежност към животните

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

[bg] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

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

III.8.10.Друго

III.9. Нарушение на здравното законодателство

III.9.1. Липсващ/невалиден сертификат

III.9.2. Несъответствие с документите

III.9.3. Не упълномощена страна

III.9.4. Не одобрен регион/зона

III.9.5.Забранени видове

III.9.6. Липса на допълнителна гаранция

III.9.7. Неодобрена животновъдна ферма

III.9.8. Болни или животни, за които има съмнение, че са болни

III.9.9. Незадоволителни изследвания

III.9.10. Липсваща или незаконосъобразна идентификация

III.9.11.Не са изпълнени националните изисквания

III.9.12. Адресът на дестинацията е невалиден

III.9.13. Друго

III.10. Въздействие на транспорта върху животните

Брой умрели животни:: Преценка:

Брой негодни животни :: Преценка:

Брой раждания или аборти:

III.11. Корективно действие

III.11.1. Забавено заминаване

III.11.2. Процедура за трансфер

III.11.3. Карантина

III.11.4. Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.11.5. Унищожаване на труповете/продуктите

III.II.6. Връщане на пратката

III.11.7. Третиране на продукти

III.11.8.7. Използване на продукти за друга цел

Идентифициране:

III.12. Проследяване на карантина

III.12.1.Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.12.2. Освобождаване

III.14. Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Местна ветеринарна служба Nо. на съответната местна ветеринарна служба

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла

Дата:: Подпис::

III.13. Място на инспекцията

Предприятие Животновъден обект Събирателен център

Помещение на търговеца Одобрен орган Център за семенна течност

Пристанище Летище Изходящ пункт

По пътя Друго

4/bg 5



5/bg 5

[bg] PLANNING

1.1. ОРГАНИЗАТОР Име и адрес (а)(б) 1.2. Име на лицето, което отговаря за пътуването

1.3. Телефон/Факс

2. ОБЩА ОЧАКВАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (часове/дни)

3.1. Място и страна на ЗАМИНАВАНЕ

3.2. Дата 3.3. Час

4.1. Место и страна по МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

4.2. Дата 4.3. Час

5.1. Видове животни 5.2. Брой на животните 5.3. Номер/номера на ветеринарния/ветеринарните сертификат/сертификати

5.4. Очаквано общо тегло на пратката (в kg): 5.5. Общо пространство, осигурено за пратката (в m2)

8. Подпис на организатора

6. СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ПЛАН ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗХОДНИ ТОЧКИ

7. Аз, долуподписаният организатор, с настоящото декларирам, че съм отговорен за организацията на гореспоменатото пътуване и взех съответни

мерки, за да се запази хуманното отношение към животните по време на пътуването, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005

на Съвета

(а) Организатор: виж определението, фигуриращо в член 2, буква q) от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета

(б) Когато организаторът е и превозвач, номерът на разрешителното трябва да бъде точно посочено

6.1. Наименование на мястото, където животните

трябва да отпочиват или да бъдат прехвърлени

6.2 Пристигане 6.3.

Продължително

6.4. Наименование на превозвача и номер на

разрешителното (ако е различно от това на

[bg] 6.5 identification

Дата Час


