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EURÓPSKA ÚNIA komerčný dokument
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

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

Prevádzkareň

Meno

Adresa

Schvaľovacie číslo

PSČ

I.13. Miesto určenia

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. Zvieratá certifikovane ako / Produkty certifikovane 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

[sk] I.31. Identification of the consignment

1/sk 4

druhy Povaha komodity Kategoria Typ úpravy Typ úpravy (kategoria 3) výrobný závod Číslo šarže Množstvo Druh balenia

Krmivá pre zvieratá Technické účely
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Vyhlásenie odosielateľaII.1.

Ja podpísaný(-á) vyhlasujem, že:

informácie v časti I sú pravdivé;II.1.1.

boli prijaté všetky preventívne opatrenia s cieľom zabrániť kontaminácii vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov patogénnymi látkami a krížovej kontaminácii medzi rôznymi

kategóriami.

II.1.2.

Poznámky

Časť I:

Kolónky I.9 a I.11: v prípade potreby.-

Kolónky I.12, I.13 a I.17: schvaľovacie číslo alebo registračné číslo. Ak ide o spracovaný hnoj, uveďte v kolónke I.13 schvaľovacie alebo registračné číslo rastliny alebo chovu, pre ktorý je určený.-

Kolónka I.14: vyplňte, ak sa líši od „I.1. Odosielateľ“.-

Kolónka I.25: technické využitie: akékoľvek iné využitie ako na účely živočíšnej spotreby.-

Kolónka I.31:-

Pre materiál kategórie 3 a produkty z neho odvodené, ktoré sú určené na využitie ako kŕmna surovina. Vyberte jednu z týchto možností: vtáky, prežúvavce, neprežúvavé cicavce,

ryby, mäkkýše, kôrovce, bezstavovce.

Druh zvierat:

Zvoľte komoditu vybranú z tohto zoznamu: „vedľajšie produkty včelárstva“, „krvné produkty“, „krv“, „krvná múčka“, „rezíduá trávenia“, „obsah tráviaceho traktu“, „žuvačky pre

psov“, „rybia múčka“, „chuťové prísady“, „želatína“, „oškvarky“, „kože a kožky“, „hydrolyzované bielkoviny“, „organické hnojivá“, „krmivo pre spoločenské zvieratá“,

„spracovaná živočíšna bielkovina“, „spracované krmivo pre spoločenské zvieratá“, „surové krmivo pre spoločenské zvieratá“, „kafilerické tuky“, „kompost“, „spracovaný hnoj“,

„rybací olej“, „mliečne produkty“, „kal z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka“; „hydrogenfosforečnan vápenatý“, „fosforečnan vápenatý“, „kolagén“, „vaječné

produkty“, „sérum z čeľade koňovitých“, „lovecké trofeje“, „vlna“, „srsť“, „štetiny ošípaných“, „perie“, „vedľajšie živočíšne produkty určené na ďalšie spracovanie“, „odvodené

produkty“.

Povaha komodity:

Uveďte kategórie materiálov 1, 2 alebo 3.Kategória:

V prípade materiálu kategórie 3 uveďte písmeno článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa týka príslušného vedľajšieho živočíšneho produktu (napr. článok 10 písm. a),

článok 10 písm. b) atď.).

V prípade materiálu kategórie 3 určeného na použitie v surovom krmive pre spoločenské zvieratá uveďte „3a“, „3b(i)“ alebo „3b(ii)“ v závislosti od toho, či sú vedľajšie živočíšne

produkty uvedené v článku 10 písm. a) alebo v článku 10 písm. b) bode i) alebo ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

V prípade koží a kožiek a produktov z nich odvodených uveďte „3b(iii)“ alebo „3n)“ v závislosti od toho, či sú vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. b) bode iii)

alebo v článku 10 písm. n) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

V prípade, že zásielka pozostáva z materiálov patriacich do viac ako jednej kategórie, uveďte množstvo, resp. počet kontajnerov na každú kategóriu materiálov.

V prípade ošetrených koží a kožiek uveďte typ ošetrenia:Typ ošetrenia:

ak sú sušené;„a)“

ak sú suchosolené alebo mokrosolené najmenej 14 dní pred odoslaním;„b)“

ak sú solené sedem dní v morskej soli s pridaním 2 % uhličitanu sodného.„c)“

V prípade materiálov kategórie 1 a 2 opíšte metódu spracovania alebo transformácie. Uveďte príslušnú metódu spracovania (zvoľte jednu z metód od 1 do 5 uvedených v kapitole III

prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011).

V prípade materiálov kategórie 3 a produktov odvodených z materiálu kategórie 3 určených na využitie v krmivách: ak je potrebné, opíšte charakter a metódy ošetrenia. Uveďte

príslušnú metódu spracovania (zvoľte jednu z metód od 1 do 7 uvedených v kapitole III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011).

podľa potreby uveďte číslo výrobnej šarže alebo číslo štítka na uchu zvieraťa.Číslo výrobnej šarže:

Časť II:

Podpis musí byť inej farby, ako je farba tlače.-

Podpis

Meno (veľkými písmenami):

Podpis:Dátum:

Miesto podpisu:
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1097/2012 (142/2011) Vedľajšie živočíšne produkty/odvodené produkty
neurčené na ľudskú spotrebu

II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo
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EURÓPSKA ÚNIA komerčný dokument
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


