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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
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Živočišný druh Identifikacní systém Identifikacní císlo Pohlaví Stáří živých zvířat Množství

Schválené orgány
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Já, níže podepsaný  úřední veterinární lékař(1)  / veterinární lékař zodpovídající za zařízení původu a schválený příslušným orgánem(1),  potvrzuji, že:

Organizace, institut či středisko původu jsou schváleny v souladu s přílohou C směrnice Rady 92/65/EHS pro účely obchodování se zvířaty, spermatem, vajíčky nebo embryi popsanými v kolonce

I.18.

II.1.

Tato  zvířata (1)/  dárcovská zvířata (1) uvedená v tomto osvědčení byla  dnes (1)/  v den odběru (1) vyšetřena a shledána v dobrém zdravotním stavu a bez klinických příznaků infekčních nákaz,

včetně nákaz uvedených v příloze A směrnice 92/65/EHS, a nevztahují se na ně žádná úřední omezení a nachází se v této organizaci, institutu či středisku buď od narození, nebo po dobu    (měsíců či

let).

II.2.

V době prohlídky byla výše uvedená zvířata způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a požadavky IATA a/nebo případně pokyny CITES

týkajícími se přepravy.

II.3.

Doplňkové záruky týkající se nákaz uvedených v příloze B(2) směrnice Rady 92/65/EHS jsou uvedeny níže: (1) II.4.

RozhodnutíNákaza

RozhodnutíNákaza

RozhodnutíNákaza

Ptáci jsou v souladu s rozhodnutím 2007/598/ES a byli očkováni proti influenze ptáků dne    (datum) očkovací látkou    (název) a pocházejí ze schválené organizace, institutu nebo střediska, kde se

během posledních dvanácti měsíců provádělo očkování proti influenze ptáků.]  (1)

 [II.5.

výjimka ze zákazu přesunůKatarální

horečka

ovcí:

Zvířata jsou v souladu s  čl. 7 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 2 písm. a)  nebo  čl. 7 odst. 2 písm. b) nebo  čl. 7 odst. 2 písm. c) nebo čl. 7 odst. 2a písm. a) nebo čl. 7 odst. 2a písm. b) nebo  čl. 7 odst. 2a písm.

c) (uveďte odpovídající) nařízení (ES) č. 1266/2007.

Zvířata jsou v souladu s  čl. 8 odst. 1) písm. a)  nebo  čl. 8 odst. 1 písm. b)  nebo  čl. 8 odst. 4  nebo  čl. 8 odst. 5a (uveďte odpovídající) nařízení (ES) č. 1266/2007.

Ošetření insekticidem/repelentem   (uveďte název výrobku) dne   (uveďte datum) v souladu s nařízením (ES) č. 1266/2007.

Zvíře (zvířata) je (jsou) v souladu s čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007

zvíře (zvířata) bylo (byla) drženo (držena) až do odeslání v pásmu sezónně prostém katarální horečky ovcí během období sezónně prostého vektorů, které začalo dne    (vložte datum) od narození

nebo po dobu nejméně 60 dní  a případně (uveďte podle situace) byla poté podrobena testu identifikace původce podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská

zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat, který byl proveden na vzorcích odebraných ne dříve než sedm dní před odesláním, a to s negativními výsledky, v souladu s přílohou III písm. A bodem 1

nařízení (ES) č. 1266/2007.

Zvíře (zvířata) je (jsou) v souladu s přílohou III písm. A bodem 2 nařízení (ES) č. 1266/2007

Zvíře (zvířata) je (jsou) v souladu s přílohou III písm. A bodem 3 nařízení (ES) č. 1266/2007

Zvíře (zvířata) je (jsou) v souladu s přílohou III písm. A bodem 4 nařízení (ES) č. 1266/2007

Zvíře (zvířata) bylo (byla) očkováno (očkována) proti sérotypu (sérotypům) katarální horečky ovcí    (uveďte sérotyp/sérotypy) očkovací látkou    (uveďte název očkovací látky) s  inaktivovanou /

modifikovanou živou  očkovací látkou (uveďte odpovídající) v souladu s přílohou III písm. A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007.

Zvíře (zvířata) bylo (byla) podrobeno (podrobena) sérologickému testu na protilátky proti sérotypu viru katarální horečky ovcí podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro

suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat    (uveďte sérotyp) v souladu s přílohou III písm. A bodem 6 nařízení (ES) č. 1266/2007.

Zvíře (zvířata) bylo (byla) podrobeno (podrobena) specifickému sérologickému testu na protilátky proti všem sérotypům, přítomným nebo pravděpodobně přítomným, viru katarální horečky ovcí

podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat    (uveďte sérotypy) v souladu s přílohou III písm. A bodem 7 nařízení

(ES) č. 1266/2007.

  „Zvíře (zvířata) není (nejsou) březí“  nebo „Zvíře (zvířata) může (mohou) být březí a splňuje (splňují) podmínku (podmínky)      (vymezené v bodech  5 ,  6  a  7  před inseminací nebo pářením

nebo  vymezené v bodě 3 ; uveďte odpovídající)“.

Poznámky

Část I:

Číslo/a doprovodných dokladů: případný údaj CITES.Kolonka

I.6:

·

Použijte příslušný kód HS: 01.06.11, 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 05.11.99.85.Kolonka

I.19:

·

Identifikační systém: je nutno použít individuální identifikace, kdykoli je to možné, ale v případě malých zvířat lze použít identifikační šarže.Kolonka

I.31:

·

V případě spermatu, vajíček a embryí musí odpovídat totožnosti dárce a datu odběru a musí být uvedena v tomto formátu: úřední identifikace zvířete/dd/mm/rrrr.

Věk a pohlaví: vyplňuje se pouze v případě živých zvířat.

Množství: v případě spermatu, vajíček a embryí je třeba uvést počet pejet, ampulí nebo jiných druhů obalů vyjádřený v jednotkách.

Část II:

Nehodící se škrtněte.(1)

Jak požaduje členský stát, na který se vztahují doplňkové záruky v rámci právních předpisů Unie.(2)

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.·
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EVROPSKÁ UNIE
92/65 EIII (2012/112) Zvířata pocházející ze schválených organizací,

institutů nebo středisek

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
92/65 EIII (2012/112) Zvířata pocházející ze schválených organizací,

institutů nebo středisek

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


