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EVROPSKÁ UNIE Osvědčení pro vnitřní obchod
I.1. Odesílatel

Jméno (název)

Adresa

Země

I.2. Číslo jednací osvědčení I.2.a Místní jednací číslo:

I.3. Ústřední příslušný orgán

I.4. Místní příslušný orgán

I.5. Příjemce

Jméno (název)

Adresa

Země

I.6. Číslo(a) souvisejících originálních osvědčení (prvopisů osvědčení) Číslo(a) průvodních dokladů

I.7. Zprostředkovatel (obchodník)

Jméno (název) Schvalovací číslo

I.8. Země původu Kód ISO I.9. Kraj původu Kód I.10. Země určení Kód ISO I.11. Kraj určení Kód

I.12. Místo původu/Místo sběru

Hospodářství Shromažďovací středisko Prostory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán Inseminační středisko (stanice) Schválené vodní hospodářství

Tým odebírající embrya Podnik Jiné

Jméno (název)

Adresa

Schvalovací číslo

PSČ

I.13. Místo určení

Hospodářství Shromažďovací střediskoProstory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgánInseminační středisko (stanice) Schválené vodní hospodářství

Tým odebírající embrya Podnik Jiné

Jméno (název)

Adresa

Schvalovací číslo

PSČ

I.14. Místo nakládky

PSČ

I.15. Datum a čas odjezdu

I.16. Dopravní prostředek

Lietadlo Loď Železničný vagón

Auto Jiné

Totožnost:

Číslo(a):

I.17. Přepravce

Jméno (název)

Adresa

PSČ

Schvalovací číslo

Členský stát

I.20. Počet/Množství I.22. Počet balení

I.23. Označení kontejneru/Číslo plomby

I.21 Teplota produktů

Teplota prostředí Chlazené Mražené

I.25. Zvířata osvědčená pro/produkty osvědčené pro:

I.26. Tranzit přes třetí zemi

Třetí země Kód ISO

Třetí země Kód ISO

Třetí země Kód ISO

Místo výstupu Kód

Místo vstupu Číslo SHK

I.27. Tranzit přes členské štáty

Členský stát Kód ISO

Členský stát Kód ISO

Členský stát Kód ISO

I.28. Vývoz

Třetí země Kód ISO

Místo výstupu Kód

I.29. Předpokládané trvání cesty

I.30. Plán cesty

Ano Ne

I.31.Identifikace zvířat

1/cs 5

Živočišný druh Kategorie Cislo scvaleni Identifikace Stáří živých zvířat Druh balení

Chov Schválené orgány Iné
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Veterinární potvrzeníII.1

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že jednodenní kuřata popsaná výše:

splňují: a)

 [ustanovení článků 6, 9 a 18 směrnice Rady 2009/158/ES]i)buď(1)

 [ustanovení čl. 6 písm. a) bodů i) a ii) a písm. b) a článků 9 a 18 směrnice Rady 2009/158/ES] ;nebo(1)(2)

 [pokud pocházejí z násadových vajec dovezených v souladu s požadavky uvedenými ve vzorech HEP nebo HER nařízení Komise (ES) č. 798/2008, čl. 6 odst. 1

písm. a) a čl. 9 písm. b) a c) směrnice Rady 2009/158/ES]

ii)nebo(1)(3)

 [pokud pocházejí z násadových vajec dovezených v souladu s požadavky uvedenými ve vzorech HEP nebo HER nařízení Komise (ES) č. 798/2008, čl. 6 písm. a)

body i) a ii) a čl. 9 písm. b) a c) směrnice Rady 2009/158/ES] .

nebo(1)(2)(3)

splňují ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2009/158/ES. b)(4)

splňují ustanovení rozhodnutí Komise   /EU o doplňkových zárukách týkajících se    (uveďte nákazu(y)) podle článku 16 nebo 17 směrnice Rady 2009/158/ES.c)(5)

 [nebyla očkována proti newcastleské chorobě;]buďd)(1)

 [byla očkována proti newcastleské chorobě za použití:nebo(1)

   (název a typ (živého nebo inaktivovaného) kmene viru newcastleské choroby použitého v očkovací látce / očkovacích látkách dne    (datum)] .

pocházejí z drůbeže, která:e)

 [nebyla očkována proti newcastleské chorobě;]buď(1)

 [byla očkována proti newcastleské chorobě za použití:nebo(1)

   (název a typ (živého nebo inaktivovaného) kmene viru newcastleské choroby použitého v očkovací látce / očkovacích látkách dne     (datum)] .

jednodenní kuřata určená k začlenění do hejn plemenné drůbeže nebo do hejn užitkové drůbeže pocházejí z hejn, která vykázala negativní výsledky vyšetření v souladu s pravidly

stanovenými v rozhodnutí Komise 2003/644/ES.

 f)(6)

Potvrzení o zdravotní nezávadnostiII.2.

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že jednodenní kuřata popsaná výše:

pochází z hejna, které bylo vyšetřeno na sérotypy salmonely s významem pro veřejné zdraví v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003. Datum posledního

vzorkování hejna se známými výsledky:     Výsledek všech vyšetření hejna:

a)(7)

 [pozitivní;]buď(1)(8)

 [negativní]nebo(1)(8)

a, pokud jsou určena k chovu, v rámci programu pro tlumení uvedeném v bodu II.2 písm. a) nebyla zjištěna ani Salmonella enteritidis ani Salmonella typhimurium.b)(7)

Doplňkové veterinární informaceII.3.

Zásilka je v souladu s veterinárními podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise   /EU, pokud jde o ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků jiného podtypu než

H5N1.

 II.3.1.(1)(8)

Tato zásilka je v souladu s veterinárními podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise 2006/415/ES. II.3.2.(1)

Tato zásilka je v souladu s veterinárními podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise   /EU, pokud jde o očkování proti influenze ptáků. II.3.3.(1)(9)

Poznámky

Část I:

Čísla doprovodných veterinárních osvědčení.Kolonka I.6:

Registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo).Kolonka I.16:

Použijte příslušné kódy HS:  01.05, 01.06.39.Kolonka I.19:

Kategorie: vyberte jeden z těchto druhů: čistá linie/prarodiče/rodiče/kuřice/výkrm/ostatní.Kolonka I.31:

Číslo schválení: uveďte číslo(čísla) schválení zařízení rodičovského hejna (hejn).

Identifikace: uveďte identifikační údaje rodičovského hejna a obchodní značku.

Věk: uveďte datum vylíhnutí.

Část II:

Uveďte podle situace.(1)

Použije se pouze v případě splnění bodu II.3.1. nebo II.3.2.(2)

V těch případech, kdy jednodenní kuřata pocházejí z vajec dovezených ze třetí země, musí být respektováno období izolace v hospodářství určení, jak je stanoveno v části II příloh VIII a IX nařízení

Komise (ES) č. 798/2008. Příslušný orgán v místě konečného určení jednodenních kuřat musí být o tomto požadavku informován prostřednictvím systému TRACES.

(3)

Potvrdit v případě odeslání do členského státu, který má status oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, schválený Evropskou unií; v současnosti: Finsko a Švédsko. Jinak se

odkaz vypouští.

(4)

Vyplňte podle potřeby.(5)

Potvrdit v případě zásilek do Finska a Švédska. Jinak se odkaz vypouští.(6)

Záruky podle II.2. se vztahují na drůbež druhu Gallus gallus a krůty.(7)

Označte jako pozitivní, pokud byly výsledkyvyšetření pozitivní na níže uvedené sérotypy po dobu života hejna.(8)

Hejna plemenné drůbeže Gallus gallus: Salmonella hadar, Salmonella virchow a Salmonella infantis.

Hejna užitkové drůbeže: Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

Použije se pouze v případě členských států, které provádějí očkování proti influenze ptáků podle plánu očkování schváleného Evropskou unií.(9)

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.·
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EVROPSKÁ UNIE
2011/879 (2009/158) Jednodenní kuřata

II. Zdravotní informace II.a. Jednací číslo osvědčení II.b.Místní jednací číslo
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Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Kvalifikace a titul:Jméno (hůlkovým písmem):

Číslo místní veterinární jednotky:Místní veterinární jednotka:

Podpis:Datum:

Razítko
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EVROPSKÁ UNIE
2011/879 (2009/158) Jednodenní kuřata

II. Zdravotní informace II.a. Jednací číslo osvědčení II.b.Místní jednací číslo
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EVROPSKÁ UNIE Osvědčení pro vnitřní obchod
III.1. Datum kontroly III.2. Jednací číslo osvědčení::

III.3. Kontrola dokladů: Ne Ano

Norma EU

Doplňkové záruky

Národní požadavky

Uspokojivé

Uspokojivé

Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

III.4. Kontrola identifikace: Ne Ano

Uspokojivé Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola: Ne Celkový počet kontrolovaných zvířat

Uspokojivé Neuspokojivé

III.6. Laboratorní vyšetření: Ne Ano

Datum:

Vyšetřeno na::

Namátkový Podezření

Výsledky:: Do Uspokojivé Neuspokojivé

III.7. Kontrola pohody zvířat Ne Ano

Uspokojivé Neuspokojivé

III.8. Přestupky proti předpisům o pohodě zvířat::

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok

III.8.3. Prekročená hustota nakládky Průměrný prostor

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. Dodatečne opatření pro pro dlouhotrvající cesty

III.8.8.Certificate způsobilosti pro řidiče

III.8.9. Údaje zaregistrované v deníku

III.8.10. Jiné

III.9. Přestupky proti veterinárním předpisům

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. Jiné

III.10. Vliv přepravy na zvířata

Počet uhynulých zvířat:: Předpoklad:

Počet nezpůsobilých zvířat:: Předpoklad:

Počet narozených nebo potracených zvířat:

III.11. Nápravná opatření

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. Využití produktů pro jiné účely

Identifikace:

III.12. Kroky následující po karanténě

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

III.14. Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Místní veterinární jednotka Číslo místní veterinární jednotky

Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul

Datum: Podpis:

III.13. Místo kontroly

Prevádzkareň Chov Sběrné středisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Stredisko pre spermu

Prístav Letisko Výstupný prechod

Na ceste Jiné
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Plánování

1.1. POŘADATEL jméno a adresa (a) (b) 1.2 Jméno osoby odpovědné za jízdu

1.3. Telefon / fax

2. Očekávaná doba trvání (hodiny / dny)

3.1. Místo a země odeslání

3.2. Datum 3.3. Čas

4.1. Místo a země určení

4.2. Datum 4.3. Čas

5.1. Druhy 5.2. Počet zvířat 5.3. číslo (čísla) veterinárního osvědčení 

5.4. Celkova odhadovana hmotnost šarže (v kg) 5.5. Celková plocha plánovaná pro zasilku (v m2)

8. Podpis organizátora

6. Seznam míst odpočinku, převodu nebo výstupu

7. Já, organizátor, potvrzuji, že jsem zodpovědný za organizaci výše uvedené cesty a zajistil jsem vhodně podmínky pro blaho zvířat během cesty v souladu

s ustanoveními směrnice Rady 1/2005

[cs] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005

(b) Pokud je organizátor dopravce, je třeba uvést číslo povolení.

6.1. Názvy míst, kde mohou zvířat odpočívat nebo být

převedena

6.2. Příjezd 6.3. Doba trvání

(v hodinách)

6.4. Jméno a číslo povolení dopravce (pokud se liší

od organizátora)

6.5. Identifikace

Datum Čas


