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

Meno

Adresa

Krajina

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

I.3. Príslušný ústredný 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 Schvaľovacie číslo

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

Schvaľovacie číslo

PSČ

I.13. Miesto určenia

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Schvaľovacie číslo

PSČ

I.14. Miesto naloženia

PSČ

I.15. Dátum a čas odjazdu

I.16. Dopravný prostriedok

Lietadlo Loď Železničný vagón

Auto Iné

Identifikácia::

Číslo(a):

I.17. Prepravca

Meno

Adresa

PSČ

Schvaľovacie číslo

Členský štát

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

I.23. Označenie kontajnera/Číslo plomby

I.21 Teplota produktov

Pri teplote prostredia Chladený Mrazené

I.25. Zvietratá potvrdené pre/produkty potvrdené pre::

I.26. Tranzit cez tretie krajiny

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Výstupný prechod Kód

Vstupný prechod 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

Výstupný prechod Kód

I.29.Odhadovaný čas cesty

I.30. Plán cesty

Áno Nie

I.31.Identifikácia zvierat
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Úradná individuálna identifikácia Vek (v mesiacoch) Pohlavie (samica, samec, kastrát) Plemeno Množstvo

Zabitie
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Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto potvrdzujem, že uvedené zvieratá spĺňajú tieto požiadavky:

zvieratá sa narodili a od narodenia chovali na území Únie.] [II.1.(1)buď

zvieratá boli aspoň 30 dní pred nakládkou dovezené z tretej krajiny, ktorá spĺňa veterinárne požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/2010.] [II.1.(1)alebo

zvieratá:II.2.

boli dnes (v čase 24 hodín pred nakládkou) vyšetrené a nevykazujú žiadny klinický príznak choroby;II.2.1.

nejde o zvieratá, ktoré majú byť zlikvidované v rámci programu eradikácie nákazlivej alebo infekčnej choroby;II.2.2.

pochádzajú z chovov, na ktoré sa za posledných 42 dní nevzťahoval žiadny úradný zákaz zo zdravotných dôvodov v prípade brucelózy, za posledných 30 v prípade besnoty, za

posledných 15 dní v prípade slezinovej sneti a neprišli do styku so zvieratami z chovov, ktoré nespĺňajú tieto podmienky;

II.2.3.

zvieratá nepochádzajú z chovu ani neboli v styku so zvieratami z chovu umiestneného v ochrannom pásme ustanovenom právnymi predpismi Únie, ktoré zvieratá nesmú opustiť;II.2.4.

nepodliehajú veterinárnym opatreniam podľa právnych predpisov Únie o slintačke a krívačke a ani neboli očkované proti slintačke a krívačke.II.2.5.

Na základe písomného vyhlásenia držiteľa alebo preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, a najmä s oddielmi

B a C prílohy k tomuto nariadeniu:

II.3.

zvieratá zostali v jedinom chove pôvodu počas obdobia najmenej posledných 21 dní alebo od narodenia v chove pôvodu, ak ide o zvieratá mladšie ako 21 dní, a počas posledných

30 dní pred odoslaním sa do chovu pôvodu nedostal žiadny párnokopytník dovezený z tretej krajiny, okrem prípadu, že sa uvedené zvieratá dostali do chovu podľa článku 4a ods.

2 smernice Rady 91/68/EHS a

II.3.1

 [zostali v jedinom chove pôvodu, do ktorého sa počas posledných 21 dní nedostali žiadne ovce ani kozy, okrem prípadu, že sa uvedené zvieratá dostali do chovu podľa článku 4a ods. 1 smernice

91/68/EHS.]

(1)buď

 [sa majú odoslať priamo z jediného chovu na bitúnok určenia.](1)alebo

Zvieratá boli prepravené dopravným prostriedkom a prepravným zariadením, ktoré boli vopred vyčistené a vydezinfikované úradne schváleným dezinfekčným prostriedkom

spôsobom, ktorý zabezpečuje účinnú ochranu zdravotného statusu zvierat.

II.4.1.

Na základe úradnej dokumentácie sprevádzajúcej zvieratá má zásielka, na ktorú sa vzťahuje toto veterinárne osvedčenie, začať cestu dňa    (vložte dátum)(2).II.4.2.

V čase kontroly boli zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto veterinárne osvedčenie, spôsobilé na prepravu po plánovanej ceste v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č.

1/2005(3)(4).

II.4.3.

Toto osvedčenieII.5.

 [je platné 10 dní odo dňa kontroly v chove pôvodu alebo v schválenom zbernom stredisku alebo v schválenom zariadení obchodníka v členskom štáte pôvodu;]buď(1)

 [jeho platnosť uplynie v súlade s článkom 9 ods. 6 smernice 91/68/EHS dňa    (vložte dátum)] (5).alebo(1)

výnimka zo zákazu presunuKatarálna horúčka oviec

(modrý jazyk):

- 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 nariadením (ES) è. 1266/2007.

- BT-4:  Zvieratá spĺňajúce podmienky podľa článku 9a ods. 1 nariadenia (ES) č. 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:  „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:  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: 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

Časť I:

Uveďte príslušný číselný znak KN pod týmito položkami: 01.04.10 alebo 01.04.20.Kolónka I.19.:•

Pri kontajneroch alebo debnách by sa malo uviesť číslo kontajnera a (v prípade potreby) číslo plomby.Kolónka I.23.:•

Systém identifikácie: zvieratá musia mať: individuálne číslo, ktorým sa umožňuje vysledovanie ich zariadenia pôvodu, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004.Kolónka I.31.:•

Vek: (mesiace).

Pohlavie: (M = samec, F = samica, C = kastrát).

Časť II:

Nehodiace sa preškrtnite.(1)

Ak sa zásielka zhromažďuje v zbernom stredisku 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.

(2)

Toto prehlásenie nezbavuje prepravcov ich povinností v súlade s platnými pravidlami Únie, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu.(3)
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Vyplní sa v prípade zásielky zhromaždenej v schválenom zbernom stredisku alebo v schválenom zariadení obchodníka.(4)

Vyplní sa v prípade zásielky zhromaždenej v schválenom zbernom stredisku, ktoré sa nachádza v členskom štáte tranzitu.(5)

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

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

Číslo lokálnej veterinárnej jednotky:Lokálna veterinárna jednotka:

Podpis:Dátum:

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

III.3. Dokladová kontrola: Nie Áno

EU Štandard

Dodatočné garancie

Národné požiadavky

Uspokojivá

Uspokojivá

Uspokojivá

Neuspokojivá

Neuspokojivá

Neuspokojivá

III.4. Identifikačná kontrola: Nie Áno

Uspokojivá Neuspokojivá

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

Uspokojivá Neuspokojivá

III.6. Laboratórne skúšky: Nie Áno

Dátum:

Testované na:

Náhodne Podozrenie

Výsledky:: Nevybavené Uspokojivá Neuspokojivá

III.7. Kontrola pohody zvierat (welfare) Nie Áno

Uspokojivá Neuspokojivá

III.8.Porušenie predpisov týkajúcich sa pohody 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. Neuspokojivý test

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. Uradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Lokálna veterinárna jednotka Číslo lokálnej veterinárnej jednotky

Meno (veľkými písmenami):

Kvalifikácia a názov

Dátum: Podpis:

III.13. Miesto kontroly

Prevádzkareň Chov Zhromažďovacie stredisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Inseminačná stanica

Prístav Letisko Výstupný prechod

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 (hodín/dní)

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 veterinárneho certifikátu

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 vhodne podmienky pre blaho zvierat počas

cesty v súlade s ustanoveniami Smernice Rady 1/2005

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

Ak je organizátor aj dopravca  číslo povolenia musí byt špecifikované.

6.1. Názov miesta kde budú zvieratá odpočívať alebo budú

prekladané

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


