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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
I.1. Pošiljatelj

Ime

Naslov

Država

I.2. Referenčna številka spričevala I.2.a. Lokalna referenčna številka::

I.3. Osrednji pristojni organ

I.4. Lokalni pristojni organ

I.5. Prejemnik

Ime

Naslov

Država

I.6. Št. povezanega(ih) originalnega(ih) spričeval(a) Številka(e) spremnega(ih) dokumenta(ov)

I.7. Trgovec

Ime Številka odobritve

I.8. Država izvora ISO koda I.9. Regija izvora Koda I.10. Namembna država ISO koda I.11. Namembna regija Koda

I.12. Kraj izvora/Območje nabiranja

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.13. Namembni kraj

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.14. Kraj natovarjanja

Poštna koda

I.15. Datum in čas pošiljanja

I.16. Prevozno sredstvo

Letalo Ladja Železniški vagon

Cestno prevozno sredstvo Drugo

Identifikacija::

Številka(e):

I.17. Prevoznik

Ime

Naslov

Poštna koda

Številka odobritve

Država članica

I.20. Število/količina I.22. Število pakiranj

I.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivke

I.21 Temperatura proizvodov

Pri prostorski temperaturi Ohlajeni Zamrznjeni

I.25. Živali certificirane kot/proizvodi certificirani za::

I.26. Tranzit prek tretje države

Izstopna točka Koda

Vstopna točka Enota MKT št.:

I.27. Tranzit prek držav članic

I.28. Izvoz

Tretja država ISO koda

Izstopna točka Koda

I.29.  Ocenjeni čas potovanja

I.30. Načrt poti

Da Ne

I.31. Identifikacija živali
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Uradna identifikacija Številka potnega lista

Za vzrejo Zakol Proizvodnja
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 [Podpisani uradni veterinar potrjujem, da so vse veljavne določbe iz Direktive 64/432/EGS izpolnjene in da zlasti živali iz dela I izpolnjujejo naslednje zahteve:](1)bodisi

 [Na podlagi podatkov, navedenih v uradnem dokumentu ali spričevalu, v katerem je uradni veterinar ali odobreni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora, izpolnil oddelka A in B, podpisani

uradni veterinar potrjujem, da so vse veljavne določbe iz Direktive 64/432/EGS izpolnjene in da zlasti živali iz dela I izpolnjujejo naslednje zahteve:]

(1)(2)ali

Oddelek AII.1.

živali prihajajo z gospodarstev izvora in območij, za katera na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje ne velja nobena prepoved ali omejitev zaradi bolezni goveda;II.1.1.

živali so govedo za pleme ali proizvodnjo  in [II.1.2.(1)bodisi

so po razpoložljivih podatkih bivale na gospodarstvih izvora zadnjih 30 dni ali od svojega rojstva, če so stare manj kot 30 dni, in da v tem obdobju na navedena gospodarstva

ni bila vnesena nobena žival, uvožena iz tretje države, razen če je bila popolnoma ločena od vseh drugih živali na gospodarstvu;

II.1.2.1.

prihajajo iz čred, ki so uradno proste tuberkuloze, inII.1.2.2.

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki ima vzpostavljeno mrežo spremljanja, odobreno v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije   /  /EU

(vstaviti številko);]

 [II.1.2.2.1.(1)bodisi

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki je s Sklepom Komisije   /  /   (vstaviti številko) priznano kot uradno prosto tuberkuloze v skladu s

točko 4 Priloge A(I) k Direktivi 64/432/EGS;]

 [II.1.2.2.2(1)in/ali

so živali stare manj kot 6 tednov;] [II.1.2.2.3.(1)in/ali

so živali stare 6 tednov ali več in so bile v 30 dneh pred odhodom z gospodarstva izvora dne    (vstaviti datum) v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 64/432/EGS

testirane na tuberkulozo, rezultati pa so bili negativni;]

 [II.1.2.2.4.(1)in/ali

prihajajo iz čred, ki so uradno proste bruceloze, inII.1.2.3.

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki ima vzpostavljeno mrežo spremljanja, odobreno v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije   /  /EU

(vstaviti številko);]

 [II.1.2.3.1.(1)bodisi

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki je s Sklepom Komisije   /  /   (vstaviti številko) priznano kot uradno prosto bruceloze v skladu s

točko 7 Priloge A(II) k Direktivi 64/432/EGS;]

 [II.1.2.3.2.(1)in/ali

so živali kastrirane in/ali stare manj kot 12 mesecev;] [II.1.2.3.3.(1)in/ali

so živali stare 12 mesecev ali več in so bile v 30 dneh pred odhodom z gospodarstva izvora dne    (vstaviti datum) v skladu s členom 6(2)(b) Direktive 64/432/EGS

testirane na brucelozo, rezultati pa so bili negativni;]

 [II.1.2.3.4.(1)in/ali

prihajajo iz čred, ki so uradno proste enzootske goveje levkoze, inII.1.2.4.

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki ima vzpostavljeno mrežo spremljanja, odobreno v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije   /  /EU

(vstaviti številko);]

 [II.1.2.4.1.(1)bodisi

gospodarstva so v državi članici ali na delu njenega ozemlja, ki je s Sklepom Komisije   /  /   (vstaviti številko) priznano kot uradno prosto enzootske goveje

levkoze v skladu s točko E Priloge D(I) k Direktivi 64/432/EGS;]

 [II.1.2.4.2.(1)in/ali

so živali stare manj kot 12 mesecev;] [II.1.2.4.3.(1)in/ali

so živali stare 12 mesecev ali več in so bile v 30 dneh pred odhodom z gospodarstva izvora dne    (vstaviti datum) v skladu s členom 6(2)(c) Direktive 64/432/EGS

testirane na enzootsko govejo levkozo, rezultati pa so bili negativni;] ]

 [II.1.2.4.4.(1)in/ali

živali so živali za zakol in prihajajo iz čred, uradno prostih tuberkuloze in uradno prostih enzootske goveje levkoze, ter [II.1.2.(1)ali

prihajajo iz čred, uradno prostih bruceloze;] [II.1.2.1.(1)bodisi

so kastrirane;] ] [II.1.2.2.(1)in/ali

Oddelek BII.2.

opis pošiljke v tem oddelku se ujema s podatki iz točk I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 in I.31;

Oddelek C(4) [II.3.

živali so bile dne    (vstaviti datum) v 24 urah pred napovedanim odhodom pregledane v skladu s členom 5(2) Direktive 64/432/EGS in niso kazale nobenih kliničnih znakov nalezljive

bolezni;

II.3.1.

živali prihajajo z gospodarstev in, kadar je primerno, iz odobrenih zbirnih mest ter območij, za katera na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje ne velja nobena prepoved ali

omejitev zaradi bolezni govedi;

II.3.2.

živali izpolnjujejo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom    (vstaviti številko člena) Sklepa Komisije   /  /   (vstaviti številko);] [II.3.3.(1)

živali niso bivale več kot šest dni v odobrenem zbirnem mestu;II.3.4.

živali se prevažajo v prevoznih sredstvih, ki so izdelana tako, da živalski iztrebki, stelja ali krma ne morejo odtekati ali izpadati iz vozila, in ki so bila očiščena in razkužena takoj po

prevozu živali ali kakršnega koli proizvoda, ki bi lahko vplival na zdravje živali, ter po potrebi pred natovarjanjem živali, pri čemer se uporabljajo razkužila, ki jih je uradno odobril

pristojni organ;

II.3.5.

živali, za katere je bilo izdano to veterinarsko spričevalo, so bile na predvideni dan začetka potovanja    (vstaviti datum) primerne za prevoz v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES) št.

1/2005;

(5)(6)II.3.6

.

to spričevaloII.3.7.

velja 10 dni od dneva pregleda na gospodarstvu izvora ali v odobrenem zbirnem mestu v državi članici porekla;] [II.3.7.1.(1)bodisi

poteče v skladu s členom 5(5) Direktive 64/432/EGS dne    (vstaviti datum);] ] [II.3.7.1.(1)ali

živali prihajajo neposredno iz osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, ki izpolnjuje zahteve iz Direktive 88/407/EGS;] [II.3.8.(1)

živali se odpremijo v Švico in so [II.3.9.(1)

označene s trajnim sistemom identifikacije, ki omogoča, da se lahko izsledijo do ovce in črede izvora, kar omogoča določitev, da niso potomke ovc s sumom na BSE ali potrjenim BSE,

rojenih v dveh letih pred postavitvijo diagnoze;

ne prihajajo iz čred, v katerih se preučuje primer suma na BSE;

so se rodile po 1. juniju 2001.]

 [II.4. ‘  (Živali) izpolnjujejo zahteve iz   (člena 4(1)(a) ali 4(1)(b) ali 4(1)(c) ustrezno označite) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/2008 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z

vozličastim dermatitisom v nekaterih državah članicah’.]

(1)

 [II.5. ‘   (Živali) izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/2008 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim dermatitisom v nekaterih državah

članicah’.]

(1)
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II. Potrdilo o zdravstvenem stanju II.a. Referenčna številka spričevala II.b. Lokalna referenčna številka:
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Modrikasti jezik (BT):izjema od prepovedi premikov

BT-1: Živali v skladu s člen  7(1) ,  7(2)(a) , 7(2)(b) ,  7(2)(c) , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) ali  7(2a)(c)  (ustrezno označite) Uredbe (ES) št. 1266/2007.

BT2:  živali / semena / jajčeca / zarodki  (ustrezno označite) v skladu s člen  8(1)(a) ,  8(1)(b)  ali  8(4)  ali  8(5a)  (ustrezno označite) Uredbe (ES) št. 1266/2007.

BT-3: Tretiranje z insekticidi/repelenti    (vstaviti ime proizvoda) dne    (vstaviti datum) v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1266/2007.

- BTA1: Živali so bile do odpreme na območju, na katerem v določeni sezoni ni bolezni modrikastega jezika, v sezoni brez vektorja, ki se je začela    (navesti datum) in sicer od rojstva ali vsaj 60 dni

na njih pa je bil nato, če je bilo primerno (ustrezno navesti), opravljen test za določanje povzročitelja v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE na vzorcih, ki so bili odvzeti sedem dni pred

odpremo, pri čemer so bili rezultati negativni, s čimer izpolnjujejo pogoje iz členom  Priloge III.A(1) k Uredbi (ES) št. 1266/2007.

- BTA2:  Živali izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(2) k Uredbi (ES) št. 1266/2007

- BTA3:  Živali izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(3) k Uredbi (ES) št. 1266/2007

- BTA4:  Živali izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(4) k Uredbi (ES) št. 1266/2007

- BTA5: Živali, cepljene proti serotipom bolezni modrikastega jezika    (navesti serotipe) z    (navesti ime cepiva) z  inaktiviranim / modificiranim živim  cepivom (ustrezno označiti) s čimer

izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(5) k Uredbi (ES) št. 1266/2007.

- BTA6: Živali, na katerih je bil v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti serotipu virusa bolezni modrikastega jezika    (navesti serotip), s

čimer izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(6) k Uredbi (ES) št. 1266/2007.

- BTA7: Živali, na katerih je bil v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravljen poseben serološki test za odkrivanje protiteles proti vsem serotipom virusa bolezni modrikastega jezika

(navesti serotipe) ki je prisoten ali bi lahko bil prisoten, s čimer izpolnjujejo pogoje iz Priloge III.A(7) k Uredbi (ES) št. 1266/2007.

- BTA8:   „Živali niso breje“  ali  „Živali so morda breje in izpolnjujejo pogoje    (iz točk  5 ,  6   in  7  pred osemenjevanjem ali pripustitvijo  ali iz točke 3 ; ustrezno označite).“

Opombe

·               Oddelka A in B spričevala ožigosa in podpiše:

o     bodisi uradni veterinar gospodarstva izvora, če se razlikuje od uradnega veterinarja, podpisnika oddelka C; ali

o     odobreni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora, kadar je država članica porekla uvedla sistem mrež nadzora, odobren v skladu s členom 14(5) Direktive 64/432/EGS; ali

o     uradni veterinar, odgovoren za odobreno zbirno mesto, na dan odhoda živali.

·               Oddelek C ožigosa in podpiše uradni veterinar:

o     bodisi gospodarstva izvora ali

o     odobrenega zbirnega mesta v državi članici porekla ali

o     odobrenega zbirnega mesta v eni od držav članic tranzita pri izpolnjevanju spričevala za odpremo živali v namembno državo članico.

Del I:

navedite zaporedne številke veterinarskih spričeval, izpolnjenih na dan zdravstvenega pregleda na gospodarstvih izvora v državah članicah porekla in ki spremljajo živali iz pošiljke, za

katere se to veterinarsko spričevalo izda v zbirnem mestu v državi članici tranzita, kakor je opisano v členu 5(5) Direktive 64/432/EGS.

Rubrika

I.6:

•

izpolniti, če je ustrezno.Rubrika

I.7:

•

prostori trgovca se označijo kot kraj izvora le pri živalih za zakol.Rubrika

I.12:

•

pri živalih za zakol se kot namembni kraj navede zbirno mesto ali obrat, kot je opisano v členu 7 Direktive 64/432/EGS.Rubrika

I.13:

•

za kontejnerje ali škatle se navede številka kontejnerja in številka zalivke (če je primerno).Rubrika

I.23:

•

Uradna identifikacijska oznaka: za vsako žival v pošiljki se na vidnih identifikacijskih sredstvih v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 navede neponovljiva identifikacijska koda, opisana

v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 911/2004.

Rubrika

I.31:

•

Številka potnega lista: če pristojni organ v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 911/2004 odobri začasne potne liste za živali, stare manj kot 4 tedne, se za vsako žival v pošiljki navede številka

začasnega potnega lista. Za vsako žival, ki jo spremlja potni list, izdan v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 1760/2000, je navedba številke potnega lista prostovoljna.

Del II:

Neustrezno črtati.(1)

Podpiše uradni veterinar zbirnega mesta po pregledu dokumentov in identitete živali, ki prihajajo z uradnim dokumentom ali izpolnjenima oddelkoma A in B spričevala, sicer se ta točka črta.(2)

Se navede, če razdalja prevoza presega 65 km.(3)

Črtati, če se spričevalo uporablja za premike živali znotraj države članice porekla in sta izpolnjena in podpisana samo oddelka A in B.(4)

Če je pošiljka zbrana v zbirnem mestu in vključuje živali, ki so bile natovorjene na različne datume, je datum začetka potovanja celotne pošiljke najzgodnejši datum, ko je kateri koli del pošiljke

zapustil gospodarstvo izvora.

(5)

Ta izjava prevoznikov ne odvezuje izpolnjevanja obveznosti, ki so jim naložene v skladu z veljavnimi pravili Unije, predvsem glede sposobnosti živali za prevoz.(6)

·                    Barva žiga in podpisa se mora razlikovati od barve drugih podatkov na spričevalu.

·                    Zahtevane podatke iz tega spričevala je treba vnesti v sistem TRACES na dan izdaje spričevala in najpozneje v 24 urah po njegovi izdaji.
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Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Kvalifikacija in naziv:Ime (s tiskanimi črkami):

Št. povezane LVE:Lokalna veterinarska enota:

Podpis:Datum:

Žig
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II. Potrdilo o zdravstvenem stanju II.a. Referenčna številka spričevala II.b. Lokalna referenčna številka:
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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
III.1. Datum inšpekcijskega pregleda III.2. Referenčna številka spričevala::

III.3. Dokumentarni pregled:: Ne Da

Standard EU

Dodatna jamstva

Nacionalne zahteve

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

III.4. Pregled istovetnosti:: Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.5. Fizični pregled:: Ne Skupno število pregledanih živali

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.6. Laboratorijski testi:: Ne Da

Datum:

Test izveden za::

Naključno Sum

Rezultati:: V pripravi Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.7. Pregled glede dobrega počutja živali Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.8. Kršitev zakonodaje o dobrem počutju živali::

III.8.1. Neveljavno dovoljenje prevoznika

III.8.2.Neskladnost prevoznih sredstev

III.8.3. Presežena gostota nastanitve živali Povprečna talna površina

III.8.4. Presežen čas potovanja

III.8.5. Nezadostno napajanje in hranjenje

III.8.6. Slabo ali malomarno ravnanje z živalmi

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

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

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

III.8.10. Drugo

III.9. Kršitev zakonodaje o zdravstvenem varstvu živali

III.9.1. Spričevala ni ali je neveljavno

III.9.2. Neskladnost med dokumenti

III.9.3. Neodobrena država

III.9.4. Neodobrena regija/cona

III.9.5. Prepovedna živalska vrsta

III.9.6. Ni dodatnih jamstev

III.9.7. Neodobreno gospodarstvo

III.9.8. Bolne ali sumljive živali

III.9.9. Nezadovoljivi testi

III.9.10. Identifikacija manjka ali ni v skladu s predpisi

III.9.11.Nacionalne zahteve niso izpolnjene

III.9.12. Napačen namembni naslov

III.9.13. Drugo

III.10. Vpliv prevoza na živali

Število poginulih živali:: Ocena:

Število za prevoz nesposobnih živali:: Ocena:

Število rojstev ali abortusov:

III.11. Korektivni ukrep

III.11.1. Zamuda pri pošiljanju

III.11.2. Postopek prenosa

III.11.3. Karantena

III.11.4. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.11.5. Uničenje trupov/proizvodov

III.II.6. Vračilo pošiljke

III.11.7. Obdelava proizvodov

III.11.8.7. Uporaba proizvodov za drug namen

Identifikacija:

III.12. Nadaljnji ukrepi ob karanteni

III.12.1. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.12.2. Sprostitev

III.14. Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Lokalna veterinarska enota Št. povezane LVE

Ime (s tiskanimi črkami):

Kvalifikacija in naziv

Datum: Podpis:

III.13. Kraj inšpekcijskega pregleda

Obrat Gospodarstvo Zbirni center

Poslovni prostori trgovca Odobreni obrat Osemenjevalno središče

Pristanišče Letališče Izstopna točka

Na poti Drugo
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[sl] PLANNING

[sl] 1.1. ORGANISER name and address (a) (b) [sl] 1.2. Name of the person in charge of the journey

[sl] 1.3. Telephone / Fax

[sl] 2. TOTAL EXPECTED DURATION (hours / days)

[sl] 3.1. Place and country of DEPARTURE

[sl] 3.2. Date [sl] 3.3. Time

[sl] 4.1. Place and country of DESTINATION

[sl] 4.2. Date [sl] 4.3. Time

[sl] 5.1. Species [sl] 5.2. Number of animals [sl] 5.3. Veterinary certificate(s) number(s)

[sl] 5.4. Estimated total weight of the consignment (in kg) [sl] 5.5. Total space foreseen for the consignment (in m²)

[sl] 8. Signature of the organiser

[sl] 6. LIST OF FORESEEN RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS

[sl] 7. I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the above-mentioned journey and I have made suitable arrangements to

safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Council Regulation 1/2005

[sl] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005

[sl] (b) If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified

[sl] 6.1. Name of the places where animals are to be

rested, or transferred (including exit points)

[sl] 6.2. Arrival [sl] 6.3. Length

(in hours)

[sl] 6.4. Transporter name and authorisation N° (if

different from the organiser)

[sl] 6.5 identification

[sl] Date [sl] Time


