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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
I.1. Feladó

Név

Cím

Ország

I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám:

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. Címzett

Név

Cím

Ország

I.6. Kapcsolódó eredeti bizonyítványok száma(i) Kisérő okmányok száma(i)

I.7. Kereskedő

Név Jóváhagyási szám

I.8. Származási ország ISO kód I.9. Származási régó Kód I.10. Rendeltetési ország ISO kód I.11. Rendeltetési régió Kód

I.12. Származási hely/Betakarítás helye

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.13. Rendeltetési hely

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.14. Berakodás helye

Irányítószám

I.15. Indulás dátuma és időpontja

I.16. Szállítóeszköz

Repülőgép Hajó vagon

Tehergépkocsi Egyéb

Azonosítás::

Szám(ok):

I.17. Szállító

Név

Cím

Irányítószám

Jóváhagyási szám

Tagállam

I.20. Szám/Mennyiség I.22. Csomagok száma

I.23. Konténer azonosítása/Plomba száma

I.21. Termékek hőmérséklete

Környezeti hőmérséklet Hűtött Fagyasztott

I.25. Az állatok/termékek felhasználási célja::

I.26. Árutovábbítás harmadik országon keresztül

Harmadik ország ISO kód

Harmadik ország ISO kód

Harmadik ország ISO kód

Kilépési pont Kód

Belépesi pont BIP egység száma:

I.27. Árutovábbítás tagállamon keresztül

Tagállam ISO kód

Tagállam ISO kód

Tagállam ISO kód

I.28. Kivitel

Harmadik ország ISO kód

Kilépési pont Kód

I.29. Szállítás becsült időtartama

I.30. Útvonalterv

Igen Nem

I.31. Az állatok azonosítása
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Állatfaj Azonosítási rendszer Azonosító szám Útlevélszám Ivar (nőstény, hím, kasztrált) Élő állatok kora Mennyiség

Tenyésztés Vágás Engedélyezett intézmények Mesterséges termékenyítés Kedvtelésből tartott állatok

Termelés
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Alulírott  hatósági állatorvos(1) / a származási gazdaságért felelős és az illetékes hatóság által feljogosított állatorvos (1)  igazolom, hogy:

az I.31. rovatban feltüntetett állatok megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 4. cikkében előírt feltételeknek, és az ellenőrzés idején a fenti állatok az 1/2005/EK

tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően alkalmasak voltak a tervezett szállításra.

II.1.

 a 64/432/EGK tanácsi irányelv (1) vagy  a 91/68/EGK tanácsi irányelv (1) hatálya alá nem tartozó  kérődző(k) (1)/ sertésfélék  (1): [II.2.(1)vagy

a(z)    fajhoz tartoznak;a)

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;b)

 hatóságilag elismerten tuberkulózistól mentes  (1)/  hatóságilag elismerten brucellózistól mentes (1) vagy  brucellózistól mentes (1)  állományból (1)/

gazdaságból  (1) származnak, amely nem esik sertéspestis-korlátozás alá, vagy olyan gazdaságból származnak, amelyben az állatok tekintetében a 92/65/EGK

tanácsi irányelv  6. cikke (2) bekezdésének b) pontjában (1)/  6. cikke (3) bekezdésének d) pontjában (1) előírt vizsgálat(ok) negatív eredményt

mutatott/mutattak.]

c)

a 2009/158/EK tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó madarak [II.2.(1)(2)vagy

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;a)

megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 7. cikkében foglalt követelményeknek;b)

a 2007/598/EK bizottsági határozatnak megfelelően    -án/-én (dátum) beoltották őket madárinfluenza ellen a    (név) vakcinával, és olyan gazdaságból

származnak, amelyben a madárinfluenza elleni vakcinázást az elmúlt 12 hónapban elvégezték.]

c)

nyúlalakúak [II.2.(1)vagy

a vizsgálatkor egyetlen olyan betegség klinikai tünetét sem mutatták, amelyre fogékonyak;a)

megfelelnek a 92/65/EGK tanácsi irányelv 9. cikkében foglalt követelményeknek.]b)

kutyák [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében

foglalt érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő

ismételt védőoltásokat mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be]] ;

 [c)(1)vagy

12 hetesnél fiatalabbak és nem kaptak veszettség elleni vakcinázást, vagy 12–16 hetesek és már kaptak veszettség elleni vakcinázást, de az 576/2013/EU

európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményekkel összhangban elvégzett veszettség elleni elsődleges

vakcinázásuk óta még nem telt el 21 nap], és

 [c)(1)vagy

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rendeltetési hely szerinti tagállam tájékoztatta arról a

nyilvánosságot, hogy engedélyezi ilyen állatok belépését a területére; és az állatokat a következők egyike kíséri:

i.

a bizonyítványhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat(3), amely kijelenti, hogy az állatok születésüktől kezdve egészen a szállítás időpontjáig nem érintkeztek vadon élő,

veszettségre fogékony állatokkal] ;

 [ii.(1)vagy

az anyaállat, melytől az állatok továbbra is függenek, és az anyaállat útleveléből megállapítható, hogy az anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az

576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült]  ;] ;

 [ii.(1)vagy

 az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri;d)

az I.10. vagy I.11. rovatban szereplő menetrend szerinti célállomásuk miatt – amennyiben régiókba sorolást alkalmaznak – Echinococcus multilocularis elleni

kezelésben részesültek az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek megfelelően] ] ;

 [e)(1)és

 macskák  (1)/  görények   (1) [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében

foglalt érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő

ismételt védőoltásokat mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be]  ;

 [c)(1)vagy

12 hetesnél fiatalabbak és nem kaptak veszettség elleni vakcinázást, vagy 12–16 hetesek és már kaptak veszettség elleni vakcinázást, de az 576/2013/EU

európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményekkel összhangban elvégzett veszettség elleni elsődleges

vakcinázásuk óta még nem telt el 21 nap], és

 [c)(1)vagy

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rendeltetési hely szerinti tagállam

tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy engedélyezi ilyen állatok belépését a területére; valamint az állatokat a következők egyike kíséri:

i.

a bizonyítványhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat(3), amely kijelenti, hogy az állatok születésüktől kezdve egészen a szállítás időpontjáig nem érintkeztek

vadon élő, veszettségre fogékony állatokkal] ;

 [ii.(1)vagy

az anyaállat, melytől az állatok továbbra is függenek, és az anyaállat útleveléből megállapítható, hogy az anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az

576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült] ;]

 [ii.(1)vagy

az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri.]d)

a  kutyákat (1)/ macskákat (1)/  görényeket (1) az 1.13. rovatban ismertetett, és a 92/65/EGK tanácsi irányelv C. melléklete értelmében jóváhagyott szervezetek,

intézmények és központok részére szánják, és

 [II.2.(1)vagy

az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;a)

az állatokat az 576/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;b)

az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri.]c)

A 92/65/EGK tanácsi irányelv B. mellékletében(4) felsorolt betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítékok a következők:(1) II.3.

HatározatBetegség

HatározatBetegség

HatározatBetegség

kilépési tilalom alóli mentességKéknyelv-betegség:
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92/65 (2013/518) EI Telepekről származó állatok (patások, madarak(2),
nyúlalakúak, kutyák, macskák és görények)

II: Egészségügyi információk II.a. Bizonyítvány hivatkozási száma II.b. Helyi hivatkozási szám
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Az 1266/2007/EK rendelet  7. cikke (1) bekezdésének  vagy  7. cikke (2) bekezdése a) pontjának  vagy  7. cikke (2) bekezdése b) pontjának vagy 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának vagy

7. cikke (2a) bekezdése a) pontjának vagy 7. cikke (2a) bekezdése b) pontjának vagy 7. cikke (2a) bekezdése c) pontjának  (értelemszerűen jelölje) megfelelő állatok.

Az 1266/2007/EK rendelet  8. cikke (1) bekezdése a) pontjának vagy 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának)  vagy  8. cikke (4) bekezdésének) vagy 8. cikke (5a) bekezdésének)  (értelemszerűen

jelölje) megfelelő állatok.

A   -on (termék neve)   -án/-én (dátum), rovarirtóval/riasztószerrel elvégzett kezelés megfelel az 1266/2007/EK rendeletnek .

Az 1266/2007/EK rendelet 9a. cikke (1) bekezdésének megfelelő állat(ok)

Az állato(ka)t kiszállításukig a …-án/én    (adja meg az időpontot) kezdődő szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották

születésüktől fogva vagy legalább 60 napig  , és adott esetben (értelemszerűen jelölje) a kiszállítás előtt hét nappal vett mintáikon az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott

diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult, az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A.

része 1. pontjának megfelelően.

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 2. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 3. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 4. pontjának megfelelő állat(ok)

Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. részének 5. pontja szerint a kéknyelv-betegség    (szerotípus(ok) megnevezése) szerotípusa ellen    (vakcina megnevezése)  inaktivált / módosított élő

vakcinával (megfelelő rész törlendő) beoltott állat(ok).

Az 1266/2007/EK rendelet.III. melléklete A. része 6. pontjának megfelelően az állat(ok)on a kéknyelvbetegség-vírus (szerotípus(ok) megnevezése)    szerotípusa elleni antitestek kimutatására

szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint.

Az állat(ok)on az OIE Terrestrial Manual (szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve) szerint a ténylegesen vagy valószínűleg jelen levő

kéknyelvbetegség-vírus    (szerotípus(ok) megnevezése) szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló specifikus szerológiai vizsgálatot végeztek az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete

A. része 7. pontjának megfelelően

 „Az állat/állatok nem vemhes/vemhesek” vagy „Az állat(ok) vemhes(ek) lehet(nek) és megfelel(nek) a következő feltétel(ek)nek:    (megtermékenyítés vagy párosodás előtt az  5. ,  6. és 7.

pontban meghatározott feltételek ,illetve a  3. pontban meghatározott feltételek ; jelölje be a megfelelőt)”.

Megjegyzések

I. rész:

Kísérőokmányok száma(i): CITES, adott esetben.I.6. rovat:

Használja a megfelelő KN-kódot: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.I.19. rovat:

Azonosító rendszer: minden lehetséges esetben egyedi azonosítást kell alkalmazni, kisállatok esetében azonban tételazonosítás is alkalmazható. Kutyák, macskák, illetve görények

esetén válassza az útlevelet.

I.31. rovat:

Azonosító szám: kutyák, macskák, illetve görények esetén adja meg az állat mikrocsipjének vagy transzponderének alfanumerikus kódját.

Útlevélszám: kutyák, macskák, illetve görények esetén adja meg az útlevél egyedi alfanumerikus kódját.

II. rész:

A nem kívánt rész törlendő.(1)

Az igazolási követelmények csak a 2007/598/EK bizottsági határozattal jóváhagyott megelőző védőoltási terv szerint madárinfluenza ellen beoltott madarakra alkalmazandók.(2)

A II.2. pontban említett nyilatkozatot a bizonyítványhoz kell csatolni és az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében található mintának megfelelően kell összeállítani.(3)

Az uniós jogi szabályozás keretében kiegészítő biztosítékokban részesülő egyik tagállam kérésének megfelelően.(4)

A pecsétnek és az aláírásnak a bizonyítvány más adataitól eltérő színűnek kell lennie.

Ez a bizonyítvány a hatósági, vagy az adott gazdaságért felelős, az illetékes hatóság által elismert állatorvos aláírásának napjától számított 10 napig érvényes.

Hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Képesítés és beosztás:Név (nagybetűkkel):

A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma::Helyi állat-egészségügyi egység:

Aláírás:Dátum:

Pecsét
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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
III.1. Az ellenőrzés dátuma III.2. Bizonyítvány hivatkozási száma::

III.3. Iratellenőrzés: Nem Igen

EU sztandard

Kiegészítő garanciák

Nemzeti szabályozás

Megfelelő

Megfelelő

Megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

III.4. Azonosság vizsgálat: Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.5. Fizikai ellenőrzés: Nem Az összes állat ellenőrizve

Megfelelő Nem megfelelő

III.6 Laboratóriumi vizsgálatok:: Nem Igen

Dátum:

Vizsgálat célja::

Szúrópróbaszerű Gyanú

Eredmények:: Folyamatban Megfelelő Nem megfelelő

III.7. Állatvédelmi ellenőrzés Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.8. Az állatvédelmi jogszabályok megsértése:

III.8.1. Szállító engedélye érvénytelen

III.8.2. Nem megfelelő szállítóeszköz

III.8.3. Rakodási sűrűség túllépése Átlagos terület

III.8.4. Szállítási idő túllépése

III.8.5. Nem megfelelő itatás és takarmányozás

III.8.6. Rossz vagy hanyag bánásmód az állatokkal

III.8.7. Kiegészítő intézkedések nagy távolságra történő szállítás esetén

III.8.8. A járművezetők képesítési bizonyítványa

III.8.9. A menetlevélben rögzített adatok

III.8.10. Egyéb

III.9. Az egészségügyi jogszabályok megsértése

III.9.1. Hiányzó/Érvénytelen bizonyítvány

III.9.2. Eltérés az okmányoktól

III.9.3. Nem engedélyezett ország

III.9.4. Nem engedélyezett régió/övezet

III. 9.5. Tiltott állatfaj

III.9.6. Kiegészítő biztosítékok hiánya

III.9.7. Nem engedélyezett gazdaság

III.9.8. Beteg vagy betegségre gyanús állatok

III.9.9. Nem megfelelő vizsgálati eredmények

III.9.10. Hiányzó vagy nem jogszerű azonosítás

III.9.11. Nemzeti követelmények be nem tartása

III.9.12. rendeltetési hely címe érvénytelen

III.9.13. Egyéb

III.10. Szállítás hatása az állatokra

Elhullott állatok száma: Értékelés:

Szállításra alkalmatlan állatok száma: Értékelés:

Ellések vagy vetélések száma:

III.11. Korrekciós intézkedések

III.11.1. Késleltetett indulás

III.11.2. Átrakodási eljárás

III.11.3. Karantén

III.11.4. Levágás/kíméletes leölés

III.11.5 Tetemek/Termékek megsemmisítése

III.11.6. Szállítmány visszafordítása

III.11.7. Termékek kezelése

III.11.8.7. Termék egyéb célra történő felhasználása

Azonosítás:

III.12. Karanténból történő elbocsátás

III.12.1. Levágás/kíméletes leölés

III.12.2. Karanténból történő elbocsátás

III.14. hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Helyi állat-egészségügyi egység A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma:

Név (nagybetűkkel):

Képesítés és beosztás

Dátum: Aláírás:

III.13. Az ellenőrzés helye

Létesítmény Telep Gyűjtő központ

Kereskedő telephelye Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ

Kikötő Repülőtér Kilépési pont

Útvonal Egyéb
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TERVEZÉS

1.1. SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ neve és címe (a) (b) 1.2. A szállításért az út során felelős személy neve

1.3. Telefon / Fax

2. TELJES VÁRHATÓ IDŐTARTAM (órák / napok) / 2. VÁRHATÓ ÖSSZIDŐTARTAM (órák / napok)

3.1. INDÍTÁSI hely és ország

3.2. Dátum 3.3. Idő

4.1. RENDELTETÉSI hely és ország

4.2. Dátum 4.3. Idő

5.1. Állatfaj 5.2. Állatok létszáma 5.3. Állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) száma(i)

5.4. A szállítmány becsült összsúlya (kg-ban megadva) 5.5. A szállítmány tervezett összterülete (m²-ben megadva)

8. Szállításszervező aláírása

6. TERVEZETT PIHENTETÉSI, SZÁLLÍTÁSI VAGY KILÉPTETÉSI PONTOK LISTÁJA

Alulírott, szállításszervező kijelentem, hogy a fent említett szállítás lebonyolításáért vállalom a felelősséget, és az 1/2005/EK tanácsi rendelet

rendelkezéseinek megfelelően megtettem a szükséges előkészületeket az állatok jólétének a szállítás teljes időtartama alatt történő biztosítására.

(a) "Szállításszervező": a fogalom-meghatározást lásd a 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (q) pontjában

(b) Amennyiben a szállításszervező egyben a szállítmányozó, akkor az engedélyének számát/ a jóváhagyási számot meg kell adni

6.1. Azon helyek, ahol az állatok pihentetésre, pihenésre

vagy átrakodásra kerülnek (beleértve a kiléptetési pontokat

6.2. Érkezés 6.3. Időhossz

(órákban mérve)

6.4. Szállítmányozó neve és engedélyezési száma

(amennyiben az különbözik a szállításszervezőétől)

6.5. Azonosítás

dátum Idő


