EVROPSKÁ UNIE

Osvědčení pro vnitřní obchod

I.1. Odesílatel

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a Místní jednací číslo:

Jméno (název)

Část I: Podrobnosti o předložené zásilce

Adresa

I.3. Ústřední příslušný orgán
I.4. Místní příslušný orgán

Země
I.5. Příjemce

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

Jméno (název)
Adresa

I.7. Zprostředkovatel (obchodník)
Země

Jméno (název)

I.8. Země původu

Kód ISO I.9. Kraj původu

Kód I.10. Země určení

I.12. Místo původu/Místo sběru
Hospodářství

Schvalovací číslo
Kód ISO I.11. Kraj určení

Kód

I.13. Místo určení
Shromažďovací středisko Prostory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán Inseminační středisko (stanice)
Tým odebírající embrya

Hospodářství

Schválené vodní hospodářství

Podnik

Jiné

Tým odebírající embrya

Jméno (název)

Jméno (název)

Schvalovací číslo

Schvalovací číslo

Adresa

Adresa

PSČ

Shromažďovací střediskoProstory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán
Inseminační středisko (stanice)

Schválené vodní hospodářství

Podnik

Jiné

PSČ

I.14. Místo nakládky

I.15. Datum a čas odjezdu

PSČ
I.16. Dopravní prostředek

I.17. Přepravce

Lietadlo

Loď

Železničný vagón

Auto

Jiné

Jméno (název)
Schvalovací číslo

Totožnost:

Adresa

Číslo(a):

PSČ

I.21 Teplota produktů
Teplota prostředí

I.20. Počet/Množství
Chlazené

Členský stát
I.22. Počet balení

Mražené

I.23. Označení kontejneru/Číslo plomby

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

I.26. Tranzit přes třetí zemi

I.27. Tranzit přes členské štáty

Místo výstupu

Kód

Místo vstupu

Číslo SHK

I.28. Vývoz

I.29. Předpokládané trvání cesty

Třetí země

Kód ISO

Místo výstupu

Kód

I.30. Plán cesty
Ano

Ne

I.31.Identifikace zvířat
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92/65 (2017/2174) EII Včely (Apis mellifera) a čmeláci (Bombus spp.)

EVROPSKÁ UNIE
II. Zdravotní informace

II.a. Jednací číslo osvědčení

II.b.Místní jednací číslo

Já, níže podepsaný(á), potvrzuji, že:
II.1
buď(2)

[a)

včely / čmeláci (2) pocházejí z oblasti, na kterou se nevztahuje zákaz spojený s výskytem moru včelího plodu. (Období zákazu trvá nejméně 30 dní, které následují po naposledy
zaznamenaném případu a datu, ke kterému byly všechny úly v okruhu třech kilometrů zkontrolovány příslušným orgánem a všechny infikované úly spáleny nebo ošetřeny a

Část II: Osvědčení

prohlédnuty k uspokojení zmíněného příslušného orgánu.);]
nebo(2)

[a)

a

b)

čmeláci pocházejí ze zařízení odděleného od okolního prostředí, které je uznané příslušným orgánem členského státu a pod jeho dohledem, prosté moru včelího plodu a jež bylo
prohlédnuto bezprostředně před odesláním, a žádný čmelák ani chovný materiál nevykazují klinické příznaky této choroby nebo podezření na ni;]
včely / čmeláci (2) pocházejí z oblasti o průměru alespoň 100 km, na kterou se nevztahují žádná omezení související s podezřením výskytu či potvrzeným výskytem lesknáčka
úlového (Aethina tumida) nebo roztoče Tropilaelaps spp. a kde se tyto nákazy nevyskytují;

nebo(2)

(b)

[zásilka sestává výhradně z přepravek s včelími matkami, z nichž každá obsahuje jedinou matku s doprovodem nejvýše 20 včel, které pocházejí z oblasti o průměru alespoň 100 km,
na kterou se nevztahují žádná omezení související s podezřením výskytu či potvrzeným výskytem roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), a ze zařízení, které splňuje všechny tyto
požadavky:

– nachází se ve vzdálenosti nejméně 30 km od hranice ochranného pásma o poloměru alespoň 20 km kolem místa nebo míst potvrzeného výskytu lesknáčka úlového; a
– nachází se vně pásma, na které se vztahují ochranná opatření stanovená Unií v důsledku výskytu lesknáčka úlového; a
– nachází se v oblasti, ve které příslušný orgán provádí každoroční dozor, pokud jde o výskyt lesknáčka úlového, s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění lesknáčka úlového v případě
napadení nejméně 2 % včelínů; a
– každý měsíc je příslušným orgánem kontrolováno s negativními výsledky s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění lesknáčka úlového v případě napadení nejméně 2 % úlů; a
– každá přepravka nebo celá zásilka je okamžitě po provedení vizuální prohlídky za účelem veterinárního osvědčení zabalena do jemné síťoviny o velikosti ok nejvýše 2 mm;
nebo(2)

(b)

a

c)

[ čmeláci pocházejí ze zařízení odděleného od okolního prostředí, které je uznané příslušným orgánem členského státu a pod jeho dohledem a které je prosté lesknáčka úlového.“
]
včely / čmeláci (2) a rovněž jejich obaly byly podrobeny vizuální prohlídce, aby byl zjištěn výskyt lesknáčka úlového (Aethina tumida) nebo jeho vajíček a larev či jiných nákaz,
zejména roztoče Tropilaelaps spp., které napadají včely.

II.2
Další záruky týkající se chorob uvedených v příloze B(1) směrnice 92/65/EHS jsou uvedeny níže(2):

Choroba

Rozhodnutí

Choroba

Rozhodnutí

Choroba

Rozhodnutí

Zboží uvedené v pátém sloupci tabulky stanovené v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2013/503/EU pocházející z členských států nebo jejich částí, které jsou uznány za prosté varroázy podle čl. 15
odst. 2 směrnice 92/65/EHS a v nichž během posledních 30 dnů nebyl hlášen žádný případ varroázy.
Poznámky
Část I:
.

Kolonka I.31:

Druh: uveďte druh Apis mellifera nebo Bombus spp.
Množství: uveďte počet kolonií.
Číslo šarže: uveďte případně počet plomb.

Část II:
(1)

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

(2)

Nehodící se škrtněte.

.

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.

Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul:

Místní veterinární jednotka:

Číslo místní veterinární jednotky:

Datum:

Podpis:

Razítko

cs

2/ 4

EVROPSKÁ UNIE

Osvědčení pro vnitřní obchod

III.1. Datum kontroly

III.2. Jednací číslo osvědčení::

III.3. Kontrola dokladů:

Ne

III.4. Kontrola identifikace:

Uspokojivé

Neuspokojivé

Doplňkové záruky

Uspokojivé

Neuspokojivé

Národní požadavky

Uspokojivé

Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola:

Ne

Celkový počet kontrolovaných zvířat

Uspokojivé

Část III: Kontrola

Ano

Norma EU

Ne

Uspokojivé

Neuspokojivé

III.6. Laboratorní vyšetření:

Neuspokojivé

Ano

Ne

Ano

Datum:
Vyšetřeno na::

III.7. Kontrola pohody zvířat

Ne

Namátkový

Ano
Výsledky::

Uspokojivé

Do

Podezření
Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

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

III.9. Přestupky proti veterinárním předpisům

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.9.1. Chýbajúci/neplatný certifikát

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok
III.8.3. Prekročená hustota nakládky

III.9.2. Nesúlad s dokladmi
Průměrný prostor

III.8.4.Prekročený čas cesty

III.9.3. Neschválená krajina
III.9.4. Neschválená oblasť/zóna

III.8.5.Nedostatočné napájanie a kŕmenie

III.9.5. Zakázaný druh

III.8.6. Nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie so zvieratami

III.9.6. Absencia dodatočných garancií

III.8.7. Dodatečne opatření pro pro dlouhotrvající cesty

III.9.7. Neschválený chov

III.8.8.Certificate způsobilosti pro řidiče

III.9.8. Zvieratá choré alebo podozrivé z choroby

III.8.9. Údaje zaregistrované v deníku

III.9.9. Neuspokojivý test

III.8.10. Jiné

III.9.10. Neprávoplatná identifikácia alebo jej absencia
III.9.11. Nesplnené národné požiadavky

III.10. Vliv přepravy na zvířata
Počet uhynulých zvířat::

Předpoklad:

III.9.12. Neplatná adresa miesta určenia

Počet nezpůsobilých zvířat::

Předpoklad:

III.9.13. Jiné

Počet narozených nebo potracených zvířat:
III.11. Nápravná opatření

III.12. Kroky následující po karanténě

III.11.1. Oneskorenie odjazdu
III.11.2. Procedúra presunu
III.11.3. Karanténa

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.11.4. Humánne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

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.13. Místo kontroly

Prevádzkareň

Chov

Sběrné středisko

Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán

Stredisko pre spermu

Prístav

Letisko

Výstupný prechod

Na ceste

Jiné

III.14. Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Místní veterinární jednotka

Číslo místní veterinární jednotky

Jméno (hůlkovým písmem):
Kvalifikace a titul

Datum:

cs

Podpis:
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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

4.1. Místo a země určení

3.2. Datum

3.3. Čas

4.2. Datum

5.1. Druhy

5.2. Počet zvířat

5.3. číslo (čísla) veterinárního osvědčení

5.4. Celkova odhadovana hmotnost šarže (v kg)

4.3. Čas

5.5. Celková plocha plánovaná pro zasilku (v m2)

6. Seznam míst odpočinku, převodu nebo výstupu
6.1. Názvy míst, kde mohou zvířat odpočívat nebo být
převedena

6.2. Příjezd
Datum

Čas

6.3. Doba trvání
(v hodinách)

6.4. Jméno a číslo povolení dopravce (pokud se liší
od organizátora)

6.5. Identifikace

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

8. Podpis organizátora
[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.
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