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UNIUNEA EUROPEANÃ Certificat de comerţ  intracomunitar
I.1. Expeditorul

Nume

Adresă

Ţara

I.2.Număr de referinţă al certificatului I.2.a.Număr local de referinţă:

I.3.Autoritate Competentă Centrală

I.4. Autoritate competentă locală

I.5. Destinatar

Nume

Adresă

Ţara

I.6.Numărul (numerele) certificatelor de origine descriseNumărul (numerele) documentelor însoţitoare

I.7. Comerciant

Nume Număr aprobat

I.8.Ţara de origine Cod ISO I.9. Regiunea de origine Cod I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO I.11. Regiunea de destinaţie Cod

I.12.Locul de origine / locul recoltării

fermă centru de colectare premisa comerciantului

institutii autorizate centru sperma  fermă piscicolă aprobată

echipă  embrioni unitate altele

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.13.Locul destinaţiei

fermă centru de colectare premisa comerciantului

institutii autorizate centru sperma  fermă piscicolă aprobată

echipă  embrioni unitate altele

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.14. Locul încărcării

Cod postal

I.15. Data şi timpul plecării

I.16.Mijloace de transport

Avion Vas/vapor Vagon de cale ferată

Vehicul rutier Altul

Identificare::

Număr/numere:

I.17.Transportator

Nume

Adresă

Cod postal

Număr aprobat

Stat Membru

I.20. Număr / Cantitate I.22.Număr de pachete

I.23. Identificarea containerului / număr sigiliu

I.21.Temperatura produsului

Ambient Răcit congelare

I.25.Animale certificate ca / produse certificate pentru:

I.26.Tranzit prin ţară terţă

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

Punct de intrare  Nr. unitate PIF

I.27. Tranzit prin stat membru

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

I.28.Export

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

I.29.Timpul estimat al  călătoriei

I.30.Plan rută

Da Nu

I.31.Identificarea animalelor
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Identificare oficială individuală Vârsta (luni) Sex( femelă, mascul, castrate) Rasă Cantitate

Tăiere
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Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele menionate mai sus îndeplinesc următoarele condiii:

animalele s-au născut i au fost crescute de la natere pe teritoriul Uniunii.] [II.1.(1)fie

animalele au fost importate dintr-o ară teră care îndeplinete condiiile de sănătate animală stabilite în Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei, cu cel puin 30 de zile înainte

de încărcare.]

 [II.1.(1)fie

Animalele:II.2.

au fost controlate astăzi (în intervalul de douăzeci i patru de ore înainte de încărcare) i nu prezintă niciun semn clinic de boală;II.2.1

nu urmează să fie eliminate în cadrul unui program de eradicare a unei boli contagioase sau infecioase;II.2.2.

provin din exploataii care nu s-au aflat sub restricie oficială din considerente sanitare în ultimele 42 de zile în ceea ce privete bruceloza, în ultimele 30 de zile în ceea ce privete

rabia i în ultimele 15 zile în ceea ce privete antraxul i nu au venit în contact cu animale provenite din exploataii care nu îndeplinesc aceste condiii;

II.2.3.

nu provin dintr-o exploataie i nu au intrat în contact cu animale care provin dintr-o exploataie situată într-o zonă de protecie care a fost stabilită în conformitate cu legislaia

Uniunii i pe care animalele nu o pot părăsi;

II.2.4.

nu fac obiectul unor măsuri de sănătate animală în temeiul legislaiei Uniunii privind febra aftoasă i nu au fost vaccinate împotriva acestei boli.II.2.5.

În conformitate cu declaraia scrisă a crescătorului sau cu verificarea registrului de exploataie i a documentelor de transport meninute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

21/2004 al Consiliului, în special seciunile B i C din anexa la regulamentul menionat anterior,

II.3.

animalele au rămas într-o singură exploataie de origine cel puin în cursul ultimelor 21 de zile sau de la natere, în cazul în care au mai puin de 21 de zile, în care nu a fost introdus

niciun animal biongulat importat dintr-o ară teră în cursul ultimelor 30 de zile, cu excepia cazului în care aceste animale au fost introduse în conformitate cu articolul 4a alineatul

(2) din Directiva 91/68/CEE a Consiliului i

II.3.1

 [au rămas într-o singură exploataie de origine în care nu a fost introdus, în ultimele 21 de zile, niciun animal din speciile ovină sau caprină, cu excepia cazului în care acestea au fost introduse în

conformitate cu articolul 4a alineatul (1) din Directiva 91/68/CEE.]

(1)fie

 [trebuie transportate direct din una i aceeai exploataie către abatorul de destinaie.](1)fie

Animalele au fost transportate în mijloace de transport i containere curăate i dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant autorizat oficial i astfel încât să se asigure o protecie

eficientă a stării de sănătate a animalelor.

II.4.1.

În conformitate cu documentul oficial care însoete animalele, transportul lotului care face obiectul prezentului certificat de sănătate animală este programat să înceapă la data de

(a se insera data)(2).

II.4.2.

La efectuarea inspeciei, condiia fizică a animalelor la care se referă prezentul certificat de sănătate permitea transportul prevăzut, în conformitate cu dispoziiile Regulamentului

(CE) nr. 1/2005 al Consiliului (3)(4).

II.4.3.

Prezentul certificatII.5.

 [este valabil zece zile de la data inspeciei efectuate în exploataia de origine sau în centrul de adunare autorizat sau în unităile autorizate ale comerciantului din statul membru de

origine;]

fie(1)

 [expiră, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din directiva 91/68/CEE, la    (a se insera data)] (5).fie(1)

derogare de la interdicţia de ieşireFebra catarală ovină (BT):

- BT-1: Animale conforme cu (a se indica după caz) articolul  7(1) ,  7(2)(a) , 7(2)(b) , 7(2)(c) , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) sau  7(2a)(c)  din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007.

- BT-2:  (A se indica după caz)  animalele , materialul seminal , vulele  i   embrionii  conforme cu (a se indica după caz) articolul  8(1)(a) ,  8(1)(b)  sau  8(4)  sau  8(5a)  din Regulamentul (CE) nr.

1266/2007.

- BT-3: Tratament cu insecticide/insectifug cu    (a se insera denumirea produsului) la    (a se insera data) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1266/2007.

- BT-4:  Animalele care respectă dispoziiile articolului 9a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007

- BTA1:  Animal(s) were kept until dispatch in a bluetongue seasonally-free zone during the seasonally vector-free period that started on    (insert date) since birth or for at least 60 days  and, if

appropriate (indicate as appropriate), were then subjected to an agent identification test according to the OIE Terrestrial Manual on samples taken within seven days prior to dispatch, with negative

results , in conformity with Annex III.A(1) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA2:  Animal(s) in conformity with Annex III.A(2) to Regulation (EC) No 1266/2007

- BTA3:  Animal(s) in conformity with Annex III.A(3) to Regulation (EC) No 1266/2007

- BTA4:  Animalul (Animalele) conform(e) cu anexa III partea A punctul 4 la Regulamentul (CE) nr. 1266/2007

- BTA5: Animalul (Animalele) vaccinat(e) împotriva serotipului (serotipurilor) de febră catarală ovină    cu    (introduceţi denumirea vaccinului) cu un vaccin  inactiv / modificat viu  (indicaţi, după

caz), în conformitate cu anexa III partea A punctul 5 la Regulamentul (CE) nr. 1266/2007.

- BTA6:  Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype    (indicate serotype) in conformity with Annex

III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA7: Animalul (animalele) supuse unui test serologic specific, în conformitate cu Manualul OIE privind animalele terestre, de depistare a anticorpilor împotriva tuturor serotipurilor de virus de

febră catarală ovină    (indicaţi serotipurile) existente sau potenţial existente, în conformitate cu anexa III partea A punctul 7 la Regulamentul (CE) nr. 1266/2007.

- BTA8:    „Animalul (Animalele) nu este (sunt) gestant (gestante)” , sau  „Animalul (Animalele) poate (pot) fi gestant (gestante) i respectă condiia (condiiile)    (prezentate la punctele  5 ,  6  i  7

înainte de inseminare sau împerechere,  sau prezentate la punctul 3 , indicai meniunile corespunzătoare).”

Note

Partea I:

se utilizează codul NC corespunzător din cadrul următoarelor subpoziii: 01.04.10 sau 01.04.20.Rubrica I.19.:•

pentru containere sau cutii, trebuie să se menioneze numărul containerului i numărul sigiliului (dacă este cazul).Rubrica I.23.:•

Sistemul de identificare: animalele trebuie să poarte: un număr individual care să permită identificarea exploataiei de origine, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

21/2004.

Rubrica I.31.:•

Vârsta: (luni).

Sexul: (M = mascul, F = femelă, C = castrat)

Partea II:
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91/68 EI (2013/784)  Ovine/caprine pentru carne

II. Informaţii de sănătate II.a. Numărul de referinţă al certificatului II.b.Număr local de referinţă
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A se tăia meniunile inutile.(1)

În cazul în care un lot este constituit într-un centru de adunare i cuprinde animale care au fost încărcate la date diferite, se consideră că data la care transportul a început pentru întregul lot este prima

dată la care o parte din lot a părăsit exploataia de origine.

(2)

Prezenta declaraie nu îi scutete pe transportatori de obligaiile care le revin în conformitate cu dispoziiile în vigoare în Uniune, în special în ce privete capacitatea fizică a animalelor de a fi

transportate.

(3)

Se completează în cazul lotului constituit în centrul de adunare autorizat sau în unităile autorizate ale comerciantului.(4)

Se completează în cazul unui lot constituit într-un centru de adunare autorizat situat în statul membru de tranzit.(5)

Culoarea tampilei i a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor meniuni din certificat.·          

Veterinar oficial sau inspector oficial

Titlul şi calificarea:Nume (cu majuscule):

Numărul LVU descris:Unitate Veterinală Locală:

Semnătura:Data:

Ştampila
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II. Informaţii de sănătate II.a. Numărul de referinţă al certificatului II.b.Număr local de referinţă
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UNIUNEA EUROPEANÃ Certificat de comerţ  intracomunitar
III. 1.Data inspecţiei III.2. Număr de referinţă al certificatului:

III.3. Control documentar: Nu Da

Standard UE

Garanţii suplimentare

Cerinţe naţionale

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfacator

Nesatisfacator

Nesatisfacator

III.4.Controlul identităţii: Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.5. Control fizic: Nu Totalul animalelor verificate

Satisfăcător Nesatisfacator

III.6. Teste de laborator: Nu Da

Data:

Testat pentru::

Aleator Suspiciune

Rezultate:: În aşteptare Satisfăcător Nesatisfacator

III.7.Controlul bunăstării Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.8.Încălcarea regulilor  de bunăstare:

III.8.1.Autorizaţia de transport invalidă

III.8.2.Neconformitate a mijloacelor de transport

III.8.3.Densitatea stocului depăşită  Suprafaţă medie

III.8.4 Timpii de călătorie depăşiţi

III.8.5 Adăparea şi hrănirea neîndeplinite

III.8.6 Manipulare incorectă sau neglijenţă  faţă de animale

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

III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

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

III.8.10. Altul

III. 9. Încălcarea legislaţiei de sănătate

III.9.1.certificat absent/ nevalabil

III.9.2. Neconformitatea documentelor

III.9.3.Ţară neautorizată

III.9.4.Regiune / zonă/ neaprobată

III.9.5. Specii interzise

III.9.6.Absenţa garanţiilor suplimentare

III.9.7.Fermă neaprobată

III.9.8.Animale bolnave sau suspecte

III.9.9.Teste nesatisfăcătoare

III.9.10.Absenţă sau identificare ilegală

III.9.11.Cererile naţionale nu sunt indeplinite

III.9.12.Adresa destinaţiei invalidă

III.9.13.Altul

III.10. Impactul transportului asupra animalelor

Numărul animalelor moarte: Estimare:

Numărul animalelor necorespunzătoare: Estimare:

Numărul naşterilor sau avorturilor:

III.11. Acţiune corectivă

III.11.1. Plecare întârziată

III.11.2.Procedură de transfer

III.11.3.Carantină

III.11.4. Eutanasie

III.11.5.Distrugerea carcaselor / produselor

III.11.6.Întoarcerea transportului

III.11.7Tratamentul produselor

III.11.8.7.Utilizarea produselor pentru alte scopuri

Identificare:

III.12.Urmărirea carantinei

III.12.1. Eutanasie

III.12.2.Eliberare

III:14.Veterinar oficial sau inspector oficial

Unitate Veterinală Locală Numărul LVU descris

Nume (cu majuscule):

Titlul şi calificarea

Data: Semnătura:

III.13.Locul inspecţiei

Unitate Fermă centru de  colectare

premisa comerciantului instituţie aprobată Centru de spermă

Port Aeroport Punct de ieşire

pe drum Altul
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PLANIFICARE

1.1. ORGANIZATOR Nume şi adresă a b 1.2. Numele persoanei răspunzătoare pentru călătorie

1.3. Telefon/fax

2. DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ (ore/ zile)

3.1. Locul şi ţara de PLECARE

3.2. Data 3.3. Ora

4.1 Locul şi ţara de DESTINAŢIE

4.2 Data 4.3. Ora

5.1. Specia 5.2. Numărul de animale 5.3. Numărul(numerele) certificatului(elor) sanitar(e) veterinar(e)

5.4. Greutatea totală estimată a lotului (în kg) 5.5. Spaţiul total prevăzut pentru lot (în m2)

8. Semnătura organizatorului

6. LISTA PUNCTELOR PROGRAMATE PENTRU REPAUS, TRANSFER SAU IEŞIRE

7. Subsemnatul, organizatorul, declar prin prezenta că sunt responsabil pentru organizarea călătoriei menţionate anterior şi am luat măsurile corespunzătoare

pentru a asigura bunăstarea animalelor pe toată durata călătoriei, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

a Organizator: a se vedea definiţia din articolul 2 litera (q) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

b În cazul în care organizatorul este transportator, se specifică numărul autorizaţiei

6.1. Denumirea locurilor în care animalele urmează să se

odihnească sau să fie transferate (inclusiv puncte de ieşire)

6.2. Sosire 6.3. Durata (în

ore)

6.4. Numele şi numărul autorizaţiei transportatorului

(în cazul în care diferă de organizator)

6.5. Identificare

Data Ora


