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UNIA EUROPEJSKA Dokument Handlowy
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa:

I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna

I.4. Właściwa władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

I.6. Numery powiązanych świadectw Numery dolaczonych dokumentów

I.7. Posrednik

I.8. Państwo pochodzenia Kod ISO L.9. Region pochodzenia Kod I.10. Państwo przeznaczenia Kod ISO I.11. Region przeznaczenia Kod

I.12 Miejsce pochodzenia

Zakład 

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.13. Miejsce przeznaczenia

Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.14. Miejsce załadunku

Kod pocztowy

I.15. Data i godzina wyjazdu

I.16. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Numer(y):

I.17. Przewoznik

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Numer zatwierdzenia

Panstwo czlonkowskie

I.20. Liczba/ilosc I.22. Liczba opakowań

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.21. Temperatura produktów

otoczenia Schłodzone Zamrożone

[pl] I.25. Animals certified as/products certified for::

I.26. Tranzyt przez kraj trzeci

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

PKG wwozu Nr PKG:

I.27. Tranzyt przez panstwa czlonkowskie

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

I.28. Eksport

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

I.29. Przyblizony czas przewozu

I.30. Dziennik podróży

I.31. Identyfikacja towaru
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Gatunki Rodzaj towaru Kategoria Rodzaj obróbki Rodzaj obróbki (kategoria 3) [pl] Manufacturing plant Numer partii Ilość Rodzaj opakowania

Do zywienia zwierzat Do użycia technicznego
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Deklaracja nadawcyII.1.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

informacje zawarte w części I są zgodne ze stanem faktycznym;II.1.1.

podjęto wszelkie środki ostrożności, by uniknąć zanieczyszczenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych czynnikami chorobotwórczymi oraz zanieczyszczenia

krzyżowego między materiałami różnych kategorii.

II.1.2.

Uwagi

Część I:

Rubryki I.9. i I.11.: w stosownych przypadkach.-

Rubryki I.12., I.13. oraz I.17.: numer zatwierdzenia lub numer rejestracyjny. W przypadku przetworzonego obornika w rubryce I.13 należy podać numer zatwierdzenia lub numer rejestracyjny

zakładu lub gospodarstwa przeznaczenia.

-

Rubryka I.14.: wypełnić, jeżeli różni się od rubryki „I.1. Nadawca”.-

Rubryka I.25.: użycie techniczne: użycie do celów innych niż spożycie przez zwierzęta.-

Rubryka I.31.:-

Dla materiału kategorii 3 i jego produktów pochodnych przeznaczonych do wykorzystania jako materiał paszowy. Wybrać spośród następujących: ptaki, przeżuwacze, ssaki inne niż

przeżuwacze, ryby, mięczaki, skorupiaki, bezkręgowce

Gatunek zwierzęcia:

wpisać towar z poniższego wykazu: „pszczele produkty uboczne”, „produkty z krwi”, „krew”, „mączka z krwi”, „pozostałości fermentacyjne”, „treść przewodu pokarmowego”,

„gryzaki dla psów”, „mączka rybna”, „dodatki smakowe”, „żelatyna”, „skwarki”, „skóry i skórki”, „hydrolizat białkowy”, „nawozy organiczne”, „karma dla zwierząt domowych”,

„przetworzone białko zwierzęce”, „przetworzona karma dla zwierząt domowych”, „surowa karma dla zwierząt domowych”, „tłuszcze wytopione”, „kompost”, „przetworzony

obornik”, „olej z ryb”, „produkty mleczne”, „osad z centryfug lub separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka”; fosforan diwapniowy”, „fosforan triwapniowy”,

„kolagen”, „produkty jajeczne”, „surowica zwierząt koniowatych”, „trofea myśliwskie”, „wełna”, „sierść”, „szczecina świńska”, „pióra”, „produkty uboczne pochodzenia

zwierzęcego przeznaczone do przetworzenia”, „produkty pochodne”.

Rodzaj towaru:

Określić materiały kategorii 1, 2 lub 3.Kategoria:

W przypadku materiału kategorii 3 wskazać punkt art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, który odnosi się do danego produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego (np. art. 10

lit. a), art. 10 lit. b) itp.).

W przypadku materiałów kategorii 3 do wykorzystania w surowej karmie dla zwierząt domowych wskazać „3a”, „3b(i)” lub „3b(ii)” w zależności od tego, czy produkty uboczne

pochodzenia zwierzęcego zostały wymienione w art. 10 lit. a), czy w art. 10 lit. b) ppkt (i) lub (ii) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

W przypadku skór i skórek oraz ich produktów pochodnych wskazać „3b(iii)” lub „3n” w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty

pochodne zostały wymienione w art. 10 lit. b) ppkt (iii), czy w art. 10 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Kiedy w skład przesyłki wchodzi materiał więcej niż jednej kategorii, wskazać ilość oraz, w stosownych przypadkach, liczbę kontenerów materiałów każdej kategorii.

W odniesieniu do poddanych obróbce skór i skórek wskazać rodzaj obróbki:Rodzaj obróbki:

w przypadku suszenia;„a)”

w przypadku solenia na sucho lub na mokro przynajmniej 14 dni przed wysyłką;„b)”

dla solenia przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem 2-procentowego węglanu sodu.„c)”

Dla materiałów kategorii 1 i 2 opisać metodę przetwarzania lub przekształcania. Wskazać właściwą metodę przetwarzania (wybrać metodę od 1 do 5 z metod, o których mowa w

rozdziale III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011).

Dla materiałów kategorii 3 oraz produktów pochodnych otrzymanych z materiałów kategorii 3 przeznaczonych do wykorzystania w paszach: w stosownych przypadkach opisać

rodzaj i metody obróbki. Wskazać właściwą metodę przetwarzania (wybrać metodę od 1 do 7 z metod, o których mowa w rozdziale III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr

142/2011).

Wpisać numer partii lub numer kolczyka usznego, w stosownych przypadkach.Numer partii:

Część II:

Podpis i pieczęć muszą być innego koloru niż kolor druku.-

Podpis

Nazwa (wielkimi literami):

Podpis:Data:

Miejsce podpisu:
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UNIA EUROPEJSKA

1097/2012 (142/2011) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub
produkty pochodne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

II. Informacje dot. zdrowia II.a. Nr referencyjny świadectwa II.b.Lokalny nr świadectwa:
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UNIA EUROPEJSKA Dokument Handlowy
III.1. Data kontroli III. 2. Nr referencyjny świadectwa::

III.3. Kontrola dokumentów: Nie Tak

Normy wspólnotowe

Dodatkowe gwarancje

Wymagania krajowe

Zadowalająca

Zadowalająca

Zadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

III.4. Kontrola tożsamości:: Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.5. Kontrola fizyczna:: Nie Liczba zbadanych zwierzat

Zadowalająca Niezadowalająca

III.6. Badania laboratoryjne:: Nie Tak

Data:

Badanie na::

Losowo Podejrzenie

Wyniki:: W oczekiwaniu na wyniki Zadowalająca Niezadowalająca

III.7. Kontrola dobrostanu Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.8. Naruszenie przepisów o dobrostanie::

III.8.1. Niewazne uprawnienia przewoznika

III.8.2. Nieodpowiedni srodek transportu

III.8.3. Przekroczone normy o zageszczeniu Przecietna powierzchnia

III.8.4. Przekroczony czas podrózy

III.8.5. Niedostateczne pojenie i karmienie

III.8.6. Zle traktowanie lub zaniedbanie zwierzat

III.8.7. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla przewozu pow. 8 godz.

III.8.8. Licencja dla kierowców 

III.8.9. Dane wpisane do księgi podróży

III.8.10. Inne

III.9. Naruszenie przepisów o zdrowiu zwierzat

III.9.1. Brak/nieważne świadectwo

III.9.2. Niezgodnosc w dokumentach

III.9.3. Panstwo Czlonkowskie niezatwierdzone

III.9.4. Niezatwierdzony region/okreg

III.9.5. Niedozwolony gatunek

III.9.6. Brak dodatkowych gwarancji

III.9.7. Niezatwierdzone gospodarstwo

III.9.8. Zwierzeta chore lub podejrzane o chorobe

III.9.9. Niezadowalajace wyniki testów

III.9.10. Brak lub nieprawidlowe oznakowanie

III.9.11.Brak wymagan krajowych

III.9.12. Nieprawidlowy adres miejsca przeznaczenia

III.9.13. Inne

III.10. Wpływ transportu na zwierzęta

Liczba zwierzat padlych: Oszacowanie:

Liczba zwierzat niezdolnych do podrózy:: Oszacowanie:

Liczba urodzen lub poronien:

III.11. Dzialanie naprawcze

III.11.1. Opóznienie wyjazdu

III.11.2. Procedura przewozu

III.11.3. Kwarantanna

III.11.4. Usmiercenie humanitarne

III.11.5. Utylizacja tusz/produktów

III.11.6. Zwrot wysylki

III.11.7. Uszlachetnianie produktów

III.11.8. Uzycie produktów do innych celów

Oznakowanie:

III.12. Kontynuacja kwarantanny

III.12.1. Usmiercenie humanitarne

III.12.2. Zwolnienie

III.14. Urzędowy lekarz weterynarii lub inspektor

Lokalna Jednostka Weterynaryjna Nr jednostki lokalnej

Nazwa (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data: Podpis:

III.13. Miejsce kontroli

Zakład Gospodarstwo Miejsce gromadzenia

Obiekt posrednika Zatwierdzona instytucja Stacja pozyskiwania nasienia

Port Lotnisko PKG wywozu

W drodze Inne
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Dziennik podróży

1.1. ORGANIZATOR Nazwa i adres (a) (b) 1.2. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podróż

1.3. Telefon/Faks

2. CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY (dni/godziny)

3.1. Miejsce i kraj WYJAZDU

3.2. Data 3.3. Czas

4.1. Miejsce i kraj PRZEZNACZENIA

4.2. Data 4.3. Czas

5.1. Gatunek 5.2. Liczba zwierząt 5.3. Numery zaświadczeń weterynaryjnych

5.4. Przewidywany całkowity ciężar partii (w kg): 5.5. Całkowita przestrzeń przewidziana na partię (w m²):

8. Podpis organizatora

6. WYKAZ PRZEWIDZIANYCH POSTOJÓW, TRANSFERÓW LUB PUNKTÓW WYJŚCIA

7. Ja, organizator, niniejszym oświadczam, że jestem odpowiedzialny za organizację powyższej podróży oraz że podjąłem odpowiednie środki zapewniające

dobrostan zwierząt przez okres całej podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 1/2005

(a) Organizator: patrz definicja w art. 2 lit. q) rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005

(b) Jeśli organizator jest przewoźnikiem, należy podać numer zezwolenia

6.1. Nazwy miejsc postoju lub transferu zwierząt (w tym

punkty wyjścia)

6.2. Przyjazd 6.3. Czas trwania

(w godzinach)

6.4. Nazwa przewoźnika i nr zezwolenia (jeżeli nie

jest organizatorem)

6.5 identyfikacja

Data Czas


