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EURÓPAI KÖZÖSSÉG Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
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

Név Jóváhagyási szám

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

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport Létesítmény Egyéb

Név

Cím

Jóváhagyási szám

Irányítószám

I.13. Rendeltetési hely

Telep Gyűjtő központ Kereskedő telephelye

Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ Engedélyezett aquakultúrás telep

Embrióátültető csoport 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.18. Állatfaj/Termék I.19. Áru kód (KN-kód)

I.20. Szám/Mennyiség

I.22. Csomagok száma

I.23. Konténer azonosítása/Plomba száma I.24. Csomagolás típusa

I.21. Termékek hőmérséklete

Környezeti hőmérséklet Hűtött Fagyasztott

I.25. Az állatok/termékek felhasználási célja::

Tenyésztés Hízlalás Vágás Legelőre hajtás Engedélyezett intézmények

Mesterséges termékenyítés Regisztrált lovak Vad visszatelepítésre Kedvtelésből tartott állatok

Emberi fogyasztás Állati takarmány Gyógyszeripari használatra Ipari célra Egyéb

I.26. Árutovábbítás harmadik országon keresztül

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

Igen Nem

I.31. Az állatok azonosítása

1/hu 4

Útlevélszám



2/hu 4

Alulírott igazolom azt, hogy a fent leírt lóféle állat megfelel a következő követelményeknek (a)(b)

a mai napon megvizsgálásra került és nem mutatta betegség klinikai tüneteit;(a)

nem szánják levágásra egy járványos vagy fertőző betegség felszámolását szolgáló rendszer alapján;(b)

 nem egy olyan tagállam/harmadik ország területéről vagy területének olyan részéről érkezik, amelyre az afrikai lópestis miatt zárlat vonatkozik ,(c)

vagy

-  egy olyan tagállam területéről vagy területének egy részéről érkezik, amelyre állategészségügyi okok miatt zárlat vonatkozik és az állat kielégítő eredménnyel átesett a 90/426/EGK irányelv 5. cikkének

(3) bekezdésében előírt vizsgálatokon az     karantén állomáson    és    között (c) ;

-  nem került beoltásra az afrikai lópestis ellen ,

vagy

-     -án beoltásra került az afrikai lópestis ellen (c) (d) ;

nem olyan gazdaságból érkezik, amely állategészségügyi okokból zárlat alá esett és nem került érintkezésbe olyan lóféle állatokkal sem, amelyek állategészségügyi okokból zárlat alá eső gazdaságból

származtak

(d)

- a feltételezetten tenyészbénasággal megfertőződött lófélék esetében a beteg állattal történt utolsó tényleges vagy lehetséges érintkezést követő hat hónap során. Mén esetében azonban a tilalmat

az állat kasztrálásáig kell alkalmazni,

- takonykór vagy a lovak járványos agy- és gerincvelőgyulladása esetén a kérdéses betegségben szenvedő lófélék levágásától számított hat hónap során,

- fertőző kevésvérűség esetén addig az időpontig, amikor a fertőzött állatok levágásra kerültek, a megmaradt állatok két, három hónapos időközzel elvégzett, Coggins vizsgálat során negatív

eredményt mutattak,

- hólyagos szájgyulladás esetén az utolsó esettől számított hat hónap során,

- veszettség esetén az utolsó esettől számított egy hónap során,

- lépfene esetén az utolsó esettől számított 15 nap során,

- ha a birtokon lévő, a betegségre fogékony fajokhoz tartozó összes állat levágásra került és a létesítményeket 30 nap alatt fertőtlenítették attól a naptól kezdődően, amikor az állatokat leölték és

az épületek fertőtlenítésre kerültek, a lépfene kivételével, amikor is a zárlati időszak 15 nap;

a legjobb tudomásom szerint az állat nem került érintkezésbe fertőző vagy járványos betegségben szenvedő lófélékkel az e nyilatkozatot megelőző 15 nap során.(e)

az ellenőrzés idején a fenti állatok az 1/2005/EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban alkalmasak voltak a tervezett szállításra(e).(f)

Ez az információ nem szükséges, ha van a 90/426/EGK irányelv 6. cikke szerint megkötött kétoldalú megállapodás.(a)

10 napig érvényes.(b)

A nem megfelelő rész törlendő.(c)

Az oltás időpontját be kell írni a marhalevélbe.(d)

 Ez a nyilatkozat — különösen az állatok szállításra alkalmas állapotára vonatkozóan — nem mentesíti a szállítókat a hatályos Közösségi rendelkezéssekkel összhangban fennálló kötelezettségeik alól.(e)

Hatósági állatorvos vagy hatósági felügyelő

Képesítés és beosztás:Név (nagybetűkkel):

A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma::Helyi állat-egészségügyi egység:

Aláírás:Dátum:

Pecsét
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90/426 B Regisztrált lovak

II: Egészségügyi információk II.a. Bizonyítvány hivatkozási száma II.b. Helyi hivatkozási szám
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EURÓPAI KÖZÖSSÉG Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
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

(hu) III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

(hu) III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

(hu) III.8.9.Data registered in the log book

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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(hu) Route Plan

(hu) 1.1. ORGANISER name and address (a) (b) (hu) 1.2. Name of the person in charge of the journey

(hu) 1.3. Telephone / Fax

(hu) 2. TOTAL EXPECTED DURATION (hours / days)

(hu) 3.1. Place and country of DEPARTURE

(hu) 3.2. Date (hu) 3.3. Time

(hu) 4.1. Place and country of DESTINATION

(hu) 4.2. Date (hu) 4.3. Time

(hu) 5.1. Species (hu) 5.2. Number of animals (hu) 5.3. Veterinary certificate(s) number(s)

(hu) 5.4. Estimated total weight of the consignment (in kg) (hu) 5.5. Total space foreseen for the consignment (in m²)

(hu) 6. LIST OF FORESEEN RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS

(hu) 8. Signature of the organiser

(hu) 7. I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the above-mentioned journey and I have made suitable arrangements to

safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Regulation 1/2005

(hu) (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(m) of Council Regulation 1/2005

(hu) (b) If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified

(hu) 6.1. Name of the places where animals are to be

rested, or transferred (including exit points)

(hu) 6.2. Arrival (hu) 6.3. Length

(in hours)

(hu) 6.4. Transporter name and authorisation N (if

different from the organiser)

(hu) 6.5 identification

(hu) Date (hu) Time


