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EURÓPAI UNIÓ Állati melléktermék kereskedelmi okmány
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

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

Létesítmény

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.13. Rendeltetési hely

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. Állatok/termékek az alábbiakra igazolva::

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

A szállítmány azonosítása
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Faj(ok) Az áru jellege Kategória Kezelés típusa Kezelés típusa (3-as ketegória) Feldolgozóüzem Gyártási tételszám A csomagolás típusa

Állati takarmány Ipari célra
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A feladó nyilatkozataII.1.

Alulírott kijelentem, hogy:

az I. részben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak;II.1.1.

minden óvintézkedés megtörtént az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek kórokozókkal történő megfertőződése és a különböző kategóriák között történő keresztszennyeződés

elkerülése érdekében.

II.1.2.

Megjegyzések

I. rész:

I.9. és I.11. rovat: amennyiben alkalmazandó.-

I.12., I.13. és I.17. rovat: engedélyszám vagy nyilvántartási szám. Feldolgozott trágya esetében az I.13. rovatban adja meg a rendeltetési üzem vagy gazdaság engedélyezési vagy nyilvántartási

számát.

-

I.14. rovat: akkor kell kitölteni, ha eltér az „I.1. rovatban megadottaktól: feladó”.-

I.25. rovat: ipari felhasználás: az állati fogyasztás kivételével bármilyen felhasználásra.-

I.31. rovat:-

Állati takarmánynak szánt, 3. kategóriába tartozó anyag és abból származó termékek esetében kell megadni. Az alábbiak közül válasszon: madarak, kérődzők, nem kérődzők,

emlősök, halak, kagylók, rákok, gerinctelenek

Állatfajok:

a következő felsorolásból kiválasztott áru nevének megadása: „méhészeti melléktermék”, „vértermék”, „vér”, „vérliszt”, „emésztési maradék”, „emésztőtraktus tartalma”,

„műcsont”, „halliszt”, „ízesítő belsőségek”, „zselatin”, „töpörtyű”, „nyersbőr és irha”, „hidrolizált fehérje”, „szerves trágya”, „kedvtelésből tartott állatok eledele”, „feldolgozott

állati fehérje”, „kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele”, „kedvtelésből tartott állatok nyers eledele”, „kiolvasztott zsír”, „komposzt”, „feldolgozott trágya”, „halolaj”,

„tejtermék”, „tejfeldolgozásból származó centrifuga- vagy szeparátoriszap”, „dikalcium-foszfát”, „trikalcium-foszfát”, „kollagén”, „tojástermék”, „lófélékből származó szérum”,

„vadásztrófea”, „gyapjú”, „szőr”, „sertéssörte”, „toll”, „feldolgozásra szánt állati melléktermékek”, „állati melléktermékekből származó termékek”.

Áru jellege:

1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó anyag.Kategória:

3. kategóriába tartozó anyagok esetében adja meg az 1069/2009/EK rendelet 10. cikkének a bizonyítvány tárgyát képező állati melléktermékre vonatkozó pontját (pl. 10. cikk a)

pont, 10. cikk b) pont stb.).

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledeleként történő felhasználásra szánt, 3. kategóriába tartozó anyagok esetében, attól függően, hogy az állati melléktermékeket az 1069/2009/EK

rendelet 10. cikkének a) pontja, vagy b) pontjának i. vagy ii. alpontja említi-e, a következők egyikét adja meg: „3a”, „3b(i)” vagy „3b(ii)”.

Nyersbőr és irha, valamint az ezekből származó termékek esetében, attól függően, hogy az állati melléktermékeket vagy azokból származó termékeket az 1069/2009/EK rendelet 10.

cikke b) pontjának iii. alpontja, vagy 10. cikkének n) pontja említi-e, a következők egyikét adja meg: „3b(iii)” vagy „3n”.

Ha a szállítmány egynél több kategóriát tartalmaz, akkor anyagkategóriánként fel kell tüntetni a mennyiséget és adott esetben a konténerek számát is.

Kezelt nyersbőr és irha esetében adja meg a kezelés típusát:A kezelés típusa:

szárították;„a”

az elszállítást megelőzően legalább 14 napon keresztül száraz vagy nedves sózással kezelték;„b”

tengeri sóval kezelték hét napon keresztül, 2 % nátrium-karbonát hozzáadása mellett.„c”

1. és 2. kategóriába tartozó anyagok esetében írja le a feldolgozás illetve az átalakítás módját. Adja meg az alkalmazott feldolgozási eljárást (a 142/2011/EU rendelet

IV. mellékletének III. fejezetében felsorolt módszerek (1−5.) közül választva).

Állati takarmányban történő felhasználásra szánt, 3. kategóriába tartozó anyag és 3. kategóriába tartozó anyagból származó termékek esetében: adott esetben adja meg a kezelés

jellegét és módszereit. Adja meg az alkalmazott feldolgozási eljárást (a 142/2011/EU rendelet IV. mellékletének III. fejezetében felsorolt módszerek (1−7.) közül választva).

Adott esetben meg kell adni a tételszámot vagy a füljelző számát.Tételszám:

II. rész:

Az aláírás színének különböznie kell a nyomtatás színétől.-

Aláírás

Név (nagybetűkkel):

Aláírás:Dátum:

Aláírás helye:
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1097/2012 (142/2011) Nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékek/azokból származó termékek

II: Egészségügyi információk II.a. Bizonyítvány hivatkozási száma II.b. Helyi hivatkozási szám
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EURÓPAI UNIÓ Állati melléktermék kereskedelmi okmány
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


