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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa:

I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna

I.4. Właściwa władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

I.6. Numery powiązanych świadectw Numery dolaczonych dokumentów

I.7. Posrednik

Nazwa Numer zatwierdzenia

I.8. Państwo pochodzenia Kod ISO L.9. Region pochodzenia Kod I.10. Państwo przeznaczenia Kod ISO I.11. Region przeznaczenia Kod

I.12 Miejsce pochodzenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.13. Miejsce przeznaczenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.14. Miejsce załadunku

Kod pocztowy

I.15. Data i godzina wyjazdu

I.16. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Numer(y):

I.17. Przewoznik

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Numer zatwierdzenia

Panstwo czlonkowskie

I.20. Liczba/ilosc I.22. Liczba opakowań

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.21. Temperatura produktów

otoczenia Schłodzone Zamrożone

I.25. Zwierzeta poswiadczone jako/ produkt poswiadczony do::

I.26. Tranzyt przez kraj trzeci

PKG wywozu Kod

PKG wwozu Nr PKG:

I.27. Tranzyt przez panstwa czlonkowskie

I.28. Eksport

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

I.29. Przyblizony czas przewozu

I.30. Dziennik podróży

Tak Nie

I.31. Oznakowanie zwierzat

1/pl 6

Urzedowa identyfikacja Nr paszportu

Hodowlane Rzezne Produkcja



2/pl 6

 [Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że uczyniono zadość wszystkim mającym zastosowanie przepisom dyrektywy 64/432/EWG, a zwierzęta określone w

części I spełniają w szczególności następujące wymagania:]

(1)

 [W oparciu o informacje przedstawione w urzędowym dokumencie albo w świadectwie, w którym sekcje A i B wypełnione zostały przez urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii

odpowiedzialnego za gospodarstwo pochodzenia, ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że uczyniono zadość wszystkim mającym zastosowanie przepisom

dyrektywy 64/432/EWG, a zwierzęta określone w części I spełniają w szczególności następujące wymagania:]

(1)(2)albo

Sekcja AII.1.

Zwierzęta pochodzą z gospodarstw i obszarów, które zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi nie są objęte zakazami ani ograniczeniami uzasadnionymi chorobami zwierzęcymi

dotykającymi bydło.

II.1.1.

Zwierzęta są bydłem hodowlanym lub użytkowym, oraz [II.1.2.(1)

o ile można stwierdzić, przebywały w gospodarstwach pochodzenia w ciągu ostatnich 30 dni lub od urodzenia, jeśli mają mniej niż 30 dni, a w okresie tym nie wprowadzono

do tych gospodarstw zwierząt przywiezionych z państw trzecich, chyba że zwierzęta takie były odizolowane od wszystkich pozostałych zwierząt w tych gospodarstwach;

II.1.2.1.

pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od gruźlicy; aII.1.2.2.

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji   /  /UE

wpisać numer);]

 [II.1.2.2.1.(1)

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji   /  /   (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od

gruźlicy zgodnie z sekcją I pkt 4 załącznika A do dyrektywy 64/432/EWG;]

 [II.1.2.2.2(1)lub

mają mniej niż 6 tygodni;] [II.1.2.2.3.(1)lub

mają 6 lub więcej tygodni, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku gruźlicy z wynikiem

ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 64/432/EWG, w dniu    (wpisać datę) r.;]

 [II.1.2.2.4.(1)lub

pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od brucelozy; aII.1.2.3.

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji   /  /UE

wpisać numer);]

 [II.1.2.3.1.(1)

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji   /  /   (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od

brucelozy zgodnie z sekcją II pkt 7 załącznika A do dyrektywy 64/432/EWG;]

 [II.1.2.3.2.(1)lub

są wykastrowane lub mają mniej niż 12 tygodni;] [II.1.2.3.3.(1)lub

mają 12 lub więcej miesięcy, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku brucelozy z

wynikiem ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 64/432/EWG, w dniu   ………………. r.:(wpisać datę);]

 [II.1.2.3.4.(1)lub

pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od enzootycznej białaczki bydła; aII.1.2.4.

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji   /  /UE

wpisać numer);]

 [II.1.2.4.1.(1)

gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji   /  /   (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od

enzootycznej białaczki bydła zgodnie z sekcją I pkt E załącznika D do dyrektywy 64/432/EWG ;]

 [II.1.2.4.2.(1)lub

mają mniej niż 12 miesięcy;] [II.1.2.4.3.(1)lub

mają 12 lub więcej miesięcy, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku enzootycznej

białaczki bydła z wynikiem ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 64/432/EWG, w dniu    (wpisać datę) r.] ]

 [II.1.2.4.4.(1)lub

Zwierzęta są zwierzętami przeznaczonymi na ubój, pochodzącymi ze stad oficjalnie uznanych za wolne od gruźlicy i oficjalnie uznanych za wolne od enzootycznej białaczki bydła; oraz [II.1.2.(1)albo

pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od brucelozy ;] [II.1.2.1.(1)

są wykastrowane.] ] [II.1.2.2.(1)lub

Sekcja BII.2.

Opis przesyłki w niniejszej sekcji jest zgodny z informacjami podanymi w pkt I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. i I.31.

Sekcja C(4) [II.3.

Zwierzęta zostały poddane inspekcji zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 64/432/EWG w dniu    (wpisać datę) r. w ciągu 24 godzin przed planowaną wysyłką i nie stwierdzono u nich

klinicznych objawów chorób zakaźnych lub zaraźliwych.

II.3.1.

Zwierzęta  pochodzą z gospodarstw oraz, w stosownych przypadkach, zatwierdzonych miejsc gromadzenia oraz obszarów, które zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi nie są objęte

zakazami ani ograniczeniami uzasadnionymi chorobami zwierzęcymi dotykającymi bydło.

II.3.2.

Zwierzęta spełniają dodatkowe gwarancje dotyczące zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art.    (wpisać numer artykułu) decyzji Komisji   /  /   (wpisać numer).] [II.3.3.(1)

Zwierzęta nie pozostawały w zatwierdzonym miejscu gromadzenia dłużej niż sześć dni.II.3.4.

Podjęto odpowiednie kroki, by przewóz zwierząt odbywał się środkami transportu, które są tak skonstruowane, by odchody zwierząt, ściółka lub pasza nie mogły wyciec lub wypaść z

pojazdu, i które zostały oczyszczone i zdezynfekowane natychmiast po przewozie zwierząt lub jakichkolwiek produktów, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie zwierząt, a w razie

potrzeby, także przed załadunkiem zwierząt, przy użyciu środków odkażających urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.

II.3.5.

W czasie przeprowadzania inspekcji zwierzęta objęte niniejszym świadectwem zdrowia były w stanie kwalifikującym je, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, do

przewozu, którego rozpoczęcie planowano na dzień    (wpisać datę) r.

(5)(6)II.3.6

.

Niniejsze świadectwoII.3.7.

jest ważne przez 10 dni od dnia inspekcji przeprowadzonej w gospodarstwie pochodzenia lub w zatwierdzonym miejscu gromadzenia w państwie członkowskim pochodzenia;] [II.3.7.1.(1)

zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG wygasa w dniu    (wpisać datę) r.] ] [II.3.7.1.(1)albo

Zwierzęta przywożone są bezpośrednio z centrum pozyskiwania nasienia spełniającego wymogi dyrektywy 88/407/EWG;] [II.3.8.(1)

Zwierzęta mają być wysłane do Szwajcarii i: [II.3.9.(1)

zostały zidentyfikowane przez stały system identyfikacji pozwalający na ustalenie ich pochodzenia od danej matki i stada oraz na stwierdzenie, że nie są potomstwem samic, u których

podejrzewa się lub stwierdzono BSE, urodzonych w ciągu dwóch lat poprzedzających diagnozę;

nie pochodzą ze stad, w których bada się podejrzenie wystąpienia BSE;

urodziły się po 1 czerwca 2001 r.]

 [II.4. ‘  (Zwierzęta) zgodne z   (art. 4 ust. 1 lit. a) lub z art. 4 ust. 1 lit. b) lub z art. 4 ust. 1 lit. c) wskazać odpowiednio) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2008 dotyczącej środków kontroli w

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich’.]

(1)
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 [II.5. ‘   (Zwierzęta) zgodne z art. 5 ust. 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2008 dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła

w niektórych państwach członkowskich’.]

(1)

Choroba niebieskiego jezyka (BT):zwolnienie z zakazu opuszczania

 -BT-1: Zwierzeta spelniaja wymogi  art. 7 ust. 1 ,  art. 7 ust. 2 lit. a) ,  art. 7 ust. 2 lit. b)  ,  art. 7 ust. 2 lit. c)  , art.7(2a)(a) , art.7(2a)(b) lub  art.7(2a)(c) , (wskazac wlasciwe) rozporzadzenia (WE) nr

1266/2007.

 -BT-2:  Zwierząt / nasienie / komórki jajowe / zarodki  – oznaczyć odpowiednio spełniają wymogi  art. 8 ust. 1 lit. a) ,  art. 8 ust. 1 lit. b)  lub  art. 8 ust. 4)  lub  art. 8 ust. 5 lit. a)  – oznaczyć

odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

 -BT-3: Zabezpieczone przy uzyciu srodka owadobójczego/odstraszajacego owady    (wstawic nazwe produktu) w dniu    (wstawic date) zgodnie z art. 9 rozporzadzeniem (WE) nr 1266/2007.

- BTA1: Do momentu wysyłki zwierzę/zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od nosicieli choroby, który rozpoczął

się w dniu    (wstawić datę) od urodzenia lub przez co najmniej 60 dni  i, w stosownych przypadkach (oznaczyć odpowiednio), poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE

dotyczącym zwierząt lądowych, wykonanym na próbkach pobranych na siedem dni przed wysyłką i uzyskano wynik negatywny zgodnie z  pkt 1 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr

1266/2007.

- BTA2:  Zwierzę/zwierzęta spełnia(-ją) wymogi pkt 2 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007

- BTA3:  Zwierzę/zwierzęta spełnia(-ją) wymogi pkt 3 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007

- BTA4:  Zwierzę/zwierzęta spełnia(-ją) wymogi pkt 4 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007

- BTA5:  Zwierzę/zwierzęta zaszczepione przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego języka    (wstawić rodzaj serotypu/serotypów) szczepionką    (wstawić nazwę szczepionki) ze

szczepionką  inaktywowaną / modyfikowaną żywą  (oznaczyć odpowiednio) zgodnie z pkt 5 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

- BTA6: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego

języka    (wskazać serotyp) zgodnie z pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

- BTA7: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypów wirusa choroby niebieskiego

języka    (wskazać serotyp) występujących lub mogących występować zgodnie z pkt 7 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

- BTA8:   „Zwierzę/zwierzęta nie jest (nie są) ciężarne” , albo  „Zwierzę/zwierzęta mogą (może) być ciężarne i spełnia(ją) warunek/warunki    (określone w pkt.  5 ,  6   i  7  przed inseminacją lub

kryciem,  albo określone w pkt. 3 ; wskazać jako odpowiedni).”

Uwagi

·               Sekcje A i B niniejszego świadectwa opatrywane są pieczęcią i podpisem przez:

o     urzędowego lekarza weterynarii zajmującego się gospodarstwem pochodzenia, jeśli jest to inna osoba niż lekarz podpisujący sekcję C; albo

o     zatwierdzonego lekarza weterynarii zajmującego się gospodarstwem pochodzenia, w odniesieniu do którego państwo członkowskie pochodzenia wprowadziło system sieci nadzoru zatwierdzony zgodnie z

art. 14 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG; albo

o     urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za zatwierdzone miejsce gromadzenia w dniu wysyłki zwierząt.

·               Sekcję C opatruje pieczęcią i podpisem urzędowy lekarz weterynarii:

o     gospodarstwa pochodzenia; albo

o     zatwierdzonego miejsca gromadzenia w państwie członkowskim pochodzenia; albo

o     zatwierdzonego miejsca gromadzenia w państwie członkowskim tranzytu w trakcie wypełniania świadectwa wysyłki zwierząt do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Część I:

Proszę podać numery seryjne świadectw zdrowia, które zostały sporządzone w dniu inspekcji w gospodarstwach pochodzenia w państwach członkowskich pochodzenia i które towarzyszą

zwierzętom wchodzącym w skład przesyłki, dla której sporządzono niniejsze świadectwo zdrowia w miejscu gromadzenia znajdującym się w państwie członkowskim tranzytu, jak

określono w art. 5 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG.

Rubryka

I.6.:

•

Wypełnić w stosownych przypadkach.Rubryka

I.7.:

•

Teren zakładu pośrednika można zaznaczyć jako miejsce pochodzenia jedynie w przypadku zwierząt rzeźnych.Rubryka

I.12.:

•

W przypadku zwierząt rzeźnych jako miejsce przeznaczenia należy zaznaczyć miejsce gromadzeniaalbo zakład, jak określono w art. 7 dyrektywy 64/432/EWG.Rubryka

I.13.:

•

W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w stosownych przypadkach).Rubryka

I.23.:

•

Urzędowe oznakowanie: Podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004, każdego zwierzęcia w przesyłce, zamieszczony na

widocznym środku identyfikacji zastosowanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000.

Rubryka

I.31.:

•

Nr paszportu: Jeżeli właściwy organ zatwierdził tymczasowe paszporty zwierząt poniżej 4 tygodnia życia zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004, podać numery tymczasowego

paszportu każdego zwierzęcia w przesyłce. Jeżeli zwierzę ma paszport wystawiony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) of rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, podawanie numeru paszportu jest

nieobowiązkowe

Część II:

Niepotrzebne skreślić.(1)

Wymagany jest podpis urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia złożony po dokonaniu kontroli dokumentów i tożsamości przybywających zwierząt posiadających urzędowy

dokument lub świadectwo z wypełnionymi sekcjami A i B; w przeciwnym wypadku punkt ten należy skreślić.

(2)
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Należy podać, jeśli odległość przewozu przekracza 65 km.(3)

Skreślić, jeśli świadectwo wykorzystywane jest w przypadku przemieszczeń zwierząt w obrębie państwa członkowskiego pochodzenia, a wypełnione i podpisane są jedynie sekcje A i B.(4)

W przypadku gdy przesyłka podlega zgrupowaniu w miejscu gromadzenia i obejmuje zwierzęta, które zostały załadowane w różnych dniach, za datę rozpoczęcia podróży przez całą partię uznaje się

najwcześniejszą datę opuszczenia gospodarstwa pochodzenia przez którąkolwiek część przesyłki.

(5)

Oświadczenie to nie zwalnia przewoźników z obowiązków, które ciążą na nich zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii, czy zwierzęta są w stanie

kwalifikującym je do przewozu.

(6)

·                    Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych elementów świadectwa.

·                  Wymagane informacje z tego świadectwa należy wpisać do systemu TRACES w dniu wystawienia świadectwa i nie później niż 24 godziny od wystawienia.

Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor

Kwalifikacje i tytuł::Nazwa (wielkimi literami):

Nr jednostki lokalnej:Lokalna Jednostka Weterynaryjna:

Podpis:Data:

Pieczęć:
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II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny świadectwa II.b.Lokalny nr świadectwa:
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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
III.1. Data kontroli III. 2. Nr referencyjny świadectwa::

III.3. Kontrola dokumentów: Nie Tak

Normy wspólnotowe

Dodatkowe gwarancje

Wymagania krajowe

Zadowalająca

Zadowalająca

Zadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

III.4. Kontrola tożsamości:: Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.5. Kontrola fizyczna:: Nie Liczba zbadanych zwierzat

Zadowalająca Niezadowalająca

III.6. Badania laboratoryjne:: Nie Tak

Data:

Badanie na::

Losowo Podejrzenie

Wyniki:: W oczekiwaniu na wyniki Zadowalająca Niezadowalająca

III.7. Kontrola dobrostanu Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.8. Naruszenie przepisów o dobrostanie::

III.8.1. Niewazne uprawnienia przewoznika

III.8.2. Nieodpowiedni srodek transportu

III.8.3. Przekroczone normy o zageszczeniu Przecietna powierzchnia

III.8.4. Przekroczony czas podrózy

III.8.5. Niedostateczne pojenie i karmienie

III.8.6. Zle traktowanie lub zaniedbanie zwierzat

III.8.7. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla przewozu pow. 8 godz.

III.8.8. Licencja dla kierowców 

III.8.9. Dane wpisane do księgi podróży

III.8.10. Inne

III.9. Naruszenie przepisów o zdrowiu zwierzat

III.9.1. Brak/nieważne świadectwo

III.9.2. Niezgodnosc w dokumentach

III.9.3. Panstwo Czlonkowskie niezatwierdzone

III.9.4. Niezatwierdzony region/okreg

III.9.5. Niedozwolony gatunek

III.9.6. Brak dodatkowych gwarancji

III.9.7. Niezatwierdzone gospodarstwo

III.9.8. Zwierzeta chore lub podejrzane o chorobe

III.9.9. Niezadowalajace wyniki testów

III.9.10. Brak lub nieprawidlowe oznakowanie

III.9.11.Brak wymagan krajowych

III.9.12. Nieprawidlowy adres miejsca przeznaczenia

III.9.13. Inne

III.10. Wpływ transportu na zwierzęta

Liczba zwierzat padlych: Oszacowanie:

Liczba zwierzat niezdolnych do podrózy:: Oszacowanie:

Liczba urodzen lub poronien:

III.11. Dzialanie naprawcze

III.11.1. Opóznienie wyjazdu

III.11.2. Procedura przewozu

III.11.3. Kwarantanna

III.11.4. Usmiercenie humanitarne

III.11.5. Utylizacja tusz/produktów

III.11.6. Zwrot wysylki

III.11.7. Uszlachetnianie produktów

III.11.8. Uzycie produktów do innych celów

Oznakowanie:

III.12. Kontynuacja kwarantanny

III.12.1. Usmiercenie humanitarne

III.12.2. Zwolnienie

III.14. Urzędowy lekarz weterynarii lub inspektor

Lokalna Jednostka Weterynaryjna Nr jednostki lokalnej

Nazwa (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data: Podpis:

III.13. Miejsce kontroli

Zakład Gospodarstwo Miejsce gromadzenia

Obiekt posrednika Zatwierdzona instytucja Stacja pozyskiwania nasienia

Port Lotnisko PKG wywozu

W drodze Inne
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Dziennik podróży

1.1. ORGANIZATOR Nazwa i adres (a) (b) 1.2. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podróż

1.3. Telefon/Faks

2. CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY (dni/godziny)

3.1. Miejsce i kraj WYJAZDU

3.2. Data 3.3. Czas

4.1. Miejsce i kraj PRZEZNACZENIA

4.2. Data 4.3. Czas

5.1. Gatunek 5.2. Liczba zwierząt 5.3. Numery zaświadczeń weterynaryjnych

5.4. Przewidywany całkowity ciężar partii (w kg): 5.5. Całkowita przestrzeń przewidziana na partię (w m²):

8. Podpis organizatora

6. WYKAZ PRZEWIDZIANYCH POSTOJÓW, TRANSFERÓW LUB PUNKTÓW WYJŚCIA

7. Ja, organizator, niniejszym oświadczam, że jestem odpowiedzialny za organizację powyższej podróży oraz że podjąłem odpowiednie środki zapewniające

dobrostan zwierząt przez okres całej podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 1/2005

(a) Organizator: patrz definicja w art. 2 lit. q) rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005

(b) Jeśli organizator jest przewoźnikiem, należy podać numer zezwolenia

6.1. Nazwy miejsc postoju lub transferu zwierząt (w tym

punkty wyjścia)

6.2. Przyjazd 6.3. Czas trwania

(w godzinach)

6.4. Nazwa przewoźnika i nr zezwolenia (jeżeli nie

jest organizatorem)

6.5 identyfikacja

Data Czas


