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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchodovanie  vo vnútri Spoločenstva
I.1. Odosielateľ

Meno

Adresa

Krajina

I.2. Referenčné číslo certifikátu I.2.a.Miestne referenčné číslo:

I.3. Príslušný kompetentný 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 Čislo schválenia

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

Čislo schválenia

PSČ / Oblasť

I.13. Miesto určenia

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Čislo schválenia

PSČ / Oblasť

I.14. Miesto naloženia

PSČ / Oblasť

I.15. Dátum a čas odjazdu

I.16. Dopravný prostriedok

Lietadlo Loď Železničný vagón

Cestné vozidlo Iné

Identifikácia::

Číslo(a):

I.17. Prepravca

Meno

Adresa

PSČ / Oblasť

Čislo schválenia

Členský štát

I.20. Počet/Množstvo I.22. Počet balení

I.23. Označenie kontajnera/Číslo plomby

I.21 Teplota produktov

Pri teplote prostredia Chladené Zmrazené

I.25. Zvietratá certifikované ako/produkty certifikované pre::

I.26. Tranzit cez tretiu krajinu

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Miesto výstupu Kód

Vstupný bod 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

Miesto výstupu Kód

I.29.Odhadovaný čas cesty

I.30. Plán cesty

Áno Nie

I.31.Identifikácia zvierat
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Úradná identifikácia Vek živých zvierat

Chov Zabitie Produkcia
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 [Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto osvedčujem, že všetky uplatniteľné ustanovenia smernice 64/432/EHS sú splnené a najmä, že konkrétne zvieratá opísané v časti I spĺňajú tieto

požiadavky:]

(1)buď

 [Na základe informácií uvedených buď v úradnom doklade alebo osvedčení, v ktorom oddiely A a B vyplnil úradný veterinárny lekár alebo schválený veterinárny lekár zodpovedný za chov pôvodu,

ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto potvrdzujem, že všetky uplatniteľné ustanovenia smernice 64/432/EHS sú splnené a najmä, že zvieratá opísané v časti I spĺňajú tieto požiadavky:]

(1)(2)alebo

Oddiel AII. 1.

Zvieratá pochádzajú z chovu(-ov) pôvodu a z oblasti(-í), ktoré v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi nepodliehajú žiadnym zákazom ani

obmedzeniam z dôvodu chorôb postihujúcich ošípané;

II.1.1.

 chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia so systémom siete dohľadu schváleným v rámci vykonávacieho rozhodnutia Komisie   /  /EÚ (vložiť číslo).](1)a

Zvieratá sú ošípané na chov alebo produkciu, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. c) smernice 64/432/EHS, ktoré sa podľa dostupných informácií zdržiavali vo svojom(-ich) chove(-

och) pôvodu počas posledných 30 dní alebo od narodenia, ak majú menej ako 30 dní, a žiadne zviera dovezené z tretej krajiny nebolo zaradené do tohto chovu (týchto chovov) počas tohto

obdobia, iba ak bolo úplne izolované od ostatných zvierat v chove(-och).]

 [II.1.2.(1)buď

Zvieratá sú ošípané na zabitie, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. b) smernice 64/432/EHS.] [II.1.2.(1)alebo

Zvieratá sú domáce ošípané určené na chov alebo produkciu, ktoré pochádzajú z jedného alebo viacerých chovov úradne uznaných za chovy uplatňujúce kontrolované podmienky ustajnenia v súlade

s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2075/2005 a ktoré neprešli cez žiadne stredisko zhromažďovania, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. o) smernice 64/432/EHS, ktoré nespĺňa požiadavky

stanovené v kapitole I(A) prílohy IV nariadenia (ES) č. 2075/2005.]

(1) [II.1.3.

Zvieratá sú domáce ošípané na zabitie, ktoré sú(1) [II.1.3.

neodstavené a vo veku menej ako 5 týždňov;]] [II.1.3.1(1)buď

pochádzajú z jedného alebo viacerých chovov úradne uznaných za chovy uplatňujúce kontrolované podmienky ustajnenia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES)

č. 2075/2005

 [II.1.3.1(1)alebo

ktorých jatočné telá prasníc a kancov sú vyšetrené na prítomnosť parazitov rodu Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)buď

ktorých 10 % jatočných tiel zvierat poslaných na zabitie je vyšetrených na prítomnosť parazitov rodu Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)a/alebo

sa nachádzajú v členskom štáte, v ktorom neboli zistené žiadne autochtónne infestácie parazitmi rodu Trichinella u domácich ošípaných držaných v chovoch, ktoré

boli úradne uznané za chovy uplatňujúce kontrolované podmienky ustajnenia, a to počas posledných 3 rokov, počas ktorých sa vykonávalo nepretržité testovanie v

súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2075/2005;]

 [II.1.3.1.1.(1)alebo

sa nachádzajú v členskom štáte, ktorého historické údaje o nepretržitom testovaní vykonanom na populácii zabitých ošípaných v týchto chovoch alebo v

kompartmente, do ktorého patria, poskytujú aspoň 95 % spoľahlivosť, že prevalencia parazitov rodu Trichinella nepresiahne 1 na milión v danej populácii;] ]

 [II.1.3.1.1.(1)alebo

pochádzajú z jedného alebo viacerých chovov úradne uznaných za chovy uplatňujúce kontrolované podmienky ustajnenia v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES)

č. 2075/2005 a nachádzajú sa v Belgicku alebo Dánsku.] ]

 [II.1.3.1(1)alebo

Oddiel BII.2.

Opis zásielky v tomto oddiele zodpovedá informáciám uvedeným v bodoch I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. a I.31.

Oddiel C(4) [II.3.

[Zvieratá boli vyšetrené v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 64/432/EHS dňa    (vložiť dátum) počas 24 hodín pred plánovaným odchodom a nevykázali klinické príznaky infekčnej

alebo nákazlivej choroby.

II.3.1.

Zvieratá pochádzajú z chovu(-ov), prípadne zo schváleného strediska zhromažďovania a z oblasti(-í), ktoré v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi

nepodliehajú žiadnym zákazom ani obmedzeniam z dôvodu chorôb postihujúcich ošípané.

II.3.2.

Zvieratá spĺňajú dodatočné záruky na:(1) [II.3.3.

Aujeszkého chorobu v súlade s článkom    (vložiť číslo článku) rozhodnutia Komisie    /  /   (vložiť číslo);] [II.3.3.1.(1)buď

  (vložiť názov príslušnej choroby podľa prílohy E (II) k smernici 64/432/EHS) v súlade s článkom    (vložiť číslo článku) rozhodnutia Komisie   /  /   (vložiť číslo).] ] [II.3.3.2.(1)a/alebo

Zvieratá spĺňajú dodatočné záruky na:(1) [

Ošípané v súlade s článkom 8 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ(*)] [II.3.3.3.(1) buď

Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.(**)] [II.3.3.3.(1)

Ošípané v súlade s článkom 3a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.(***)] [II.3.3.3.(1) alebo

Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 4 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.(***)] ] [II.3.3.3.(1) alebo

Zvieratá nezostali v schválenom stredisku zhromažďovania dlhšie než šesť dní.II.3.4.

Boli vykonané opatrenia na prepravu zvierat v dopravných prostriedkoch, ktoré sú skonštruované takým spôsobom, aby výkaly zvierat, odpadky alebo krmivo nemohli vytekať alebo

vypadávať z vozidla, a ktoré boli vyčistené a dezinfikované okamžite po preprave zvierat alebo akéhokoľvek produktu, ktorý by mohol mať vplyv na zdravie zvierat, a v prípade potreby

pred naložením zvierat, pričom sa použili dezinfekčné prostriedky úradne povolené príslušným orgánom.

II.3.5.

V čase kontroly boli zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto zdravotné osvedčenie, spôsobilé na prepravu v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, a to po plánovanej trase,

ktorá sa mala začať    (vložiť dátum).

(5)(6)II.3.6

.

Toto osvedčenieII.3.7.

je platné 10 dní odo dňa kontroly v chove pôvodu alebo v schválenom stredisku zhromažďovania v členskom štáte pôvodu;] [II.3.7.1.(1)buď

jeho platnosť uplynie v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 64/432/EHS dňa    (vložiť dátum).] ] [II.3.7.1.(1)alebo

(1) [II.3.8. Zvieratá pochádzajú priamo

 zo stanice pre odber spermy, ktorá spĺňa požiadavky smernice 90/429/EHS;] [II.3.8.1.(1)buď

 z karanténneho zariadenia a spĺňajú podmienky prijatia do staníc pre odber spermy stanovené v kapitole I prílohy B k smernici 90/429/EEC;] [II.3.8.1.(1)alebo

 z chovu, kde sa podrobili predkaranténnemu prijímaciemu protokolu a spĺňajú podmienky na prijatie do karantény stanovené v bodoch 1.2 a 1.3 a v bode 2 kapitoly I prílohy

B k smernici 90/429/EHS.] ]

 [II.3.8.1(1)alebo

Poznámky

·               Oddiel A a B osvedčenia musí byť opatrený pečiatkou a podpisom:

o     buď úradného veterinárneho lekára chovu pôvodu, ak ide o inú osobu, ako je úradný veterinárny lekár podpisujúci oddiel C, alebo

o     schváleného veterinárneho lekára chovu pôvodu, ak má členský štát pôvodu zavedený systém siete dohľadu schválený v súlade s článkom 14 ods. 5 smernice 64/432/EHS; alebo

o     úradného veterinárneho lekára zodpovedného za schválené stredisko zhromažďovania v deň odchodu zvierat.

·               Oddiel C osvedčenia musí byť opečiatkovaný a podpísaný úradným veterinárnym lekárom:

o     buď chovu pôvodu, alebo
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o     schváleného strediska zhromažďovania, ktoré sa nachádza sa v členskom štáte pôvodu, alebo

o     schváleného strediska zhromažďovania, ktoré sa nachádza v jednom členskom štáte tranzitu, pri vypĺňaní osvedčenia pre zásielky zvierat do členského štátu určenia.

Časť I:

Uveďte poradové číslo (čísla) zdravotného osvedčenia(-í) vystaveného(-ých) v deň zdravotnej kontroly v chove(-och) pôvodu v členskom(-ých) štáte(-och) pôvodu a sprevádzajúceho

zvieratá, ktoré tvoria zásielku, pre ktorú sa vydáva toto zdravotné osvedčenie v stredisku zhromažďovania, ktoré sa nachádza v členskom štáte tranzitu, ako je uvedené v článku 5 ods. 5

smernice 64/432/EHS.

Kolónka

I.6.:

•

Vyplňte v prípade potreby.Kolónka

I.7.:

•

Priestory predajcu sa označujú iba ako Miesto pôvodu v prípade zvierat na zabitie.Kolónka

I.12.:

•

V prípade zvierat na zabitie sa ako Miesto určenia označuje buď Stredisko zhromažďovania, alebo Zariadenie, ako je uvedené v článku 7 smernice 64/432/EHS.Kolónka

I.13.:

•

V prípade kontajnerov alebo debien sa uvádza číslo kontajnera a prípadne aj číslo plomby.Kolónka

I.23.:

•

Úradná identifikácia: Identifikácia zvierat sa vykonáva v súlade so smernicou 2008/71/ES.Kolónka

I.31.:

•

Vek živých zvierat: Uveďte vek skupiny zvierat tvoriacich zásielku v týždňoch.

Časť II:

Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63.(*)

Ú. v. EÚ L 334, 22.12.2015, s. 48.(**)

Ú. v. EÚ L 334, 22.12.2015, s. 49.(***)

Vypustiť, ak sa neuplatňuje.(1)

Je potrebný podpis úradného veterinárneho lekára v stredisku zhromažďovania po kontrole dokladov a identity zvierat, ktoré boli privezené s úradným dokladom alebo osvedčením s vyplnenými

oddielmi A a B, v opačnom prípade sa tento bod vypúšťa.

(2)

Je nutné uviesť, ak je dopravná vzdialenosť viac ako 65 km.(3)

Vypustiť, ak sa osvedčenie používa len na premiestňovanie zvierat v rámci členského štátu pôvodu a iba oddiely A a B sú vyplnené a podpísané.(4)

Ak sa zásielka zoskupuje v stredisku zhromažďovania a pozostáva zo zvierat, ktoré boli naložené v rôznych dňoch, potom sa za dátum začatia cesty celej zásielky považuje najskorší deň, v ktorom

ktorákoľvek časť zásielky opustila chov pôvodu.

(5)

Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov ich povinností v súlade s platnými ustanoveniami Únie, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu.(6)

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

·               Požadované podrobné údaje tohto osvedčenia sa musia zadať do systému TRACES v deň vydania osvedčenia a aspoň do 24 hodín od jeho vydania.

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

Č. lokálnej veterinárnej jednotky (LVU):Lokálna veterinárna jednotka:

Podpis:Dátum:

Pečiatka

Č
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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchodovanie  vo vnútri Spoločenstva
III.1. Dátum kontroly III.2. Referenčné číslo certifikátu::

III.3. Dokladová kontrola: Nie Áno

EÚ Štandard

Dodatočné garancie

Národné požiadavky

Uspokojivé

Uspokojivé

Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

III.4. Identifikačná kontrola: Nie Áno

Uspokojivé Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola: Nie Celkový počet kontrolovaných zvierat

Uspokojivé Neuspokojivé

III.6. Laboratórne skúšky: Nie Áno

Dátum:

Testované na::

Náhodne Podozrenie

Výsledky:: Nevybavené Uspokojivé Neuspokojivé

III.7. Kontrola dobrých životných podmienok zvierat (welfare)Nie Áno

Uspokojivé Neuspokojivé

III.8.Porušenie predpisov týkajúcich dobrých životných podmienik  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. Neuspokojivé testy

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. Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Lokálna veterinárna jednotka Č. lokálnej veterinárnej jednotky (LVU)

Meno (veľkými písmenami):

Kvalifikácia a názov

Dátum: Podpis:

III.13. Miesto kontroly

Prevádzkareň Chov Zberné  stredisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Inseminačná stanica

Prístav Letisko Miesto výstupu

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 (hodiny/dni)

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 (a) veterinárneho certifikátu(ov)

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 vhodné podmienky pre dobré životné

podmienky zvierat počas cesty v súlade s ustanoveniami smernice Rady 1/2005

(a) Organizátor: pozri definíciu v článku 2(q) nariadenia Rady 1/2005

Ak je organizátor aj dopravca  číslo povolenie musí byt špecifikované.

6.1. Názov miesta kde budú zvieratá odpočívať alebo budú

prekladané (vrátane výstupných bodov)

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


