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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

Miesto výstupu Kód

Vstupný bod Číslo HIS:

I.27. Tranzit cez členské štáty

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 Číslo pasu

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 s ohľadom na právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy nepodliehajú žiadnemu zákazu ani obmedzeniu z

dôvodu chorôb postihujúcich hovädzí dobytok.

II.1.1.

Zvieratá sú hovädzí dobytok na chov alebo produkciu a [II.1.2.(1)buď

podľa dostupných informácií sa 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.

pochádzajú zo stáda (stád), ktoré je/sú úradne vyhlásené za stádo(-a) bez výskytu tuberkulózy aII.1.2.2.

chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia so systémom siete dohľadu schváleným v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie   /  /EÚ

(vložiť číslo);]

 [II.1.2.2.1.(1)buď

chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia, ktorý(-á) je úradne vyhlásený(-á) za členský štát/územie bez výskytu tuberkulózy v súlade s

bodom 4 prílohy A (I) k smernici 64/432/EHS rozhodnutím Komisie   /  /   (vložiť číslo);]

 [II.1.2.2.2(1)a/alebo

ide o zvieratá vo veku menej ako 6 týždňov;] [II.1.2.2.3.(1)a/alebo

ide o zvieratá vo veku 6 týždňov alebo viac a boli testované na tuberkulózu s negatívnymi výsledkami počas 30 dní pred odchodom z chovu pôvodu v súlade s

článkom 6 ods. 2 písm. a) smernice 64/432/EHS dňa    (vložiť dátum);]

 [II.1.2.2.4.(1)a/alebo

pochádzajú zo stáda (stád), ktoré je/sú úradne vyhlásené bez výskytu brucelózy aII.1.2.3.

chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia so systémom siete dohľadu schváleným v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie   /  /EÚ

(vložiť číslo);]

 [II.1.2.3.1.(1)buď

chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia, ktorý(-á) je úradne vyhlásený(-á) za členský štát/územie bez výskytu brucelózy v súlade s

bodom 7 prílohy A (II) k smernici 64/432/EHS rozhodnutím Komisie   /  /   (vložiť číslo);]

 [II.1.2.3.2.(1)a/alebo

ide o kastrované zvieratá a/alebo sú vo veku menej ako 12 mesiacov;] [II.1.2.3.3.(1)a/alebo

ide o zvieratá vo veku 12 mesiacov alebo viac a boli testované na brucelózu s negatívnymi výsledkami počas 30 dní pred odchodom z chovu pôvodu v súlade s

článkom 6 ods. 2 písm. b) smernice 64/432/EHS dňa    (vložiť dátum);]

 [II.1.2.3.4.(1)a/alebo

pochádzajú zo stáda (stád), ktoré je/sú úradne vyhlásené bez výskytu enzootickej leukózy hovädzieho dobytka aII.1.2.4.

chov(-y) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia so systémom siete dohľadu schváleným v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie   /  /EÚ

(vložiť číslo);]

 [II.1.2.4.1.(1)buď

chov (chovy) sa nachádza(-jú) v členskom štáte alebo v časti jeho územia, ktorý(-á) je úradne vyhlásený(-á) za členský štát/územie bez výskytu enzootickej

leukózy hovädzieho dobytka v súlade s bodom E prílohy D (I) k smernici 64/432/EHS rozhodnutím Komisie   /  /   (vložiť číslo);]

 [II.1.2.4.2.(1)a/alebo

ide o zvieratá vo veku menej ako 12 mesiacov;] [II.1.2.4.3.(1)a/alebo

ide o zvieratá vo veku 12 mesiacov alebo viac, ktoré boli testované na enzootickú leukózu hovädzieho dobytka s negatívnymi výsledkami počas 30 dní pred

odchodom z chovu pôvodu v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 64/432/EHS dňa    (vložiť dátum).] ]

 [II.1.2.4.4.(1)a/alebo

Zvieratá sú zvieratá určené na zabitie, ktoré pochádzajú zo stáda (stád) úradne vyhláseného(-ých) bez výskytu tuberkulózy a enzootickej bovinnej leukózy a [II.1.2.(1)alebo

pochádzajú zo stáda (stád) úradne vyhláseného(-ých) stádo bez výskytu brucelózy;] [II.1.2.1.(1)buď

sú kastrované.] ] [II.1.2.2.(1)a/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 hovädzí dobytok.

II.3.2.

Zvieratá spĺňajú dodatočné záruky vzťahujúce sa na infekčnú bovinnú rinotracheitídu v súlade s článkom    (vložiť číslo článku) rozhodnutia Komisie   /  /   (vložiť číslo).] [II.3.3.(1)

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 schválené 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

Zvieratá pochádzajú priamo zo stanice pre odber spermy, ktorá spĺňa požiadavky smernice 88/407/EHS,] [II.3.8.(1)

Zvieratá sa majú zaslať do Švajčiarska a: [II.3.9.(1)

identifikujú sa pomocou stáleho identifikačného systému, ktorý umožňuje spätne zistiť ich matku a ich stádo pôvodu a zistiť, či nie sú priamymi potomkami kráv postihnutých bovinnou

spongiformnou encefalopatiou alebo kráv podozrivých na túto chorobu narodených dva roky pred diagnózou,

nepochádzajú z chovov, kde prebieha vyšetrovanie prípadu podozrenia z bovinnej spongiformnej encefalopatie,

boli narodené po 1. júni 2001.]

 [II.4. ‘  (zvieratá) v súlade s   (článkom 4 ods. 1 písm. a) alebo článkom 4 ods. 1 písm. b) alebo článkom 4 ods. 1 písm. c), (uveďte podľa toho, čo sa hodí) vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ)

2016/2008 o opatreniach týkajúcich sa kontroly zdravia zvierat v súvislosti s nodulárnou dermatitídou v určitých členských štátoch’.]

(1)
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 [II.5. ‘   (zvieratá) v súlade s článkom 5 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia [C(2016) 7023] o opatreniach týkajúcich sa kontroly zdravia zvierat v súvislosti s nodulárnou dermatitídou v určitých

členských štátoch’.]

(1)

Katarálna horúčka oviec (modrý jazyk):výnimka zo zákazu presunu

BT-1: Zvieratá v súlade s článkom  7(1) ,  7(2)(a) ,  7(2)(b) ,  7(2)(c)  , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) alebo  7(2a)(c)  (označte podľa vhodnosti) nariadenia (ES) č. 1266/2007.

BT-2: (označte podľa vhodnosti)  Zvieratá , Semeno , Vajíčka  alebo  Embryá  v súlade s článkom  8(1)(a) ,  8(1)(b)  alebo  8(4)  alebo  8(5a)  (označte podľa vhodnosti) nariadenia (ES) č.

1266/2007.

BT-3: Ošetrenie insekticídom/repelentným prostriedkom   (uveïte názov výrobku) dòa   (uveïte dátum) v súlade s článkom 9 nariadením (ES) è. 1266/2007.

- BTA1: Zviera (-tá) bolo(-i) počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov, ktoré sa začalo    (uveďte dátum), až do odoslania chované v zóne bez sezónneho výskytu nákazy modrý jazyk, a to od

svojho narodenia alebo najmenej 60 dní  a v prípade potreby (uveďte, ak sa to hodí) sa podrobilo(-i) identifikačnému testu pomocou činidla podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá na vzorkách

odobratých nie skôr ako sedem dní pred dátumom odoslania, ktorého výsledky boli negatívne, v súlade s  prílohou III.A ods. 1 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007.

- BTA2:  Zviera(-tá) v súlade s prílohou III oddielom A ods. 2 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007

- BTA3:  Zviera(-tá) v súlade s prílohou III oddielom A ods. 3 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007

- BTA4:  „Zviera(-tá) v súlade s prílohou III oddielom A ods. 4 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007

- BTA5: Zviera (-tá) očkované proti sérotypu(-om) nákazy modrý jazyk    (vložte sérotyp(-y))    (vložte názov príslušnej očkovacej látky)   inaktivovanou  /  modifikovanou živou   očkovacou látkou

(označte podľa potreby) v súlade s prílohou III.A ods. 5 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007.

- BTA6: Zviera(-tá) sa podrobilo(-i) sa sérologickému testu podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá s cieľom zistiť prítomnosť protilátok proti sérotypu nákazy modrý jazyk    (uveďte sérotyp)

v súlade s prílohou III.A ods. 6 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007.

- BTA7: Zviera(-tá) sa podrobilo(-i) špecifickému sérologickému testu podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá s cieľom zistiť prítomnosť protilátok proti všetkým prítomným alebo

pravdepodobne prítomným sérotypom nákazy modrý jazyk    (uveďte sérotypy) v súlade s prílohou III.A ods. 7 k nariadeniu (ES) č. 1266/2007.

- BTA8:   „Zviera(-tá) nie je (sú) gravidné“ , alebo  „Zviera(-tá) môže(-u) byť gravidné a spĺňa(-jú) podmienku(-y)    (stanovené v bodoch  5 ,  6   a  7  pred insemináciou alebo párením,  alebo

stanovené v bode 3 ; uveďte podľa potreby).“

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 pozorovania 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 musí byť opečiatkovaný a podpísaný úradným veterinárnym lekárom:

o     buď chovu pôvodu, alebo

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: V prípade každého zvieraťa v zásielke uveďte jedinečný identifikačný kód, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004, a to na viditeľnom

prostriedku na identifikáciu používanom v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000.

Kolónka

I.31.:

•

Číslo pasu: Ak pre zvieratá mladšie ako 4 týždne príslušný orgán schválil dočasné doklady v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004, v prípade každého zvieraťa v zásielke uveďte

číslo dočasného dokladu. Ak zviera sprevádza pas vydaný v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1760/2000, číslo pasu je nepovinné.

Časť II:

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 predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu.(6)
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·                    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

64/432 (2016/2008) F1 Hovädzí dobytok

II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo
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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

5/sk 6



6/sk 6

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


