EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Veterinární osvědčení pro vnitřní obchod

EUROPEAN COMMUNITY

Intra trade certificate

Odesílatel
Consignor

I.2. Číslo jednací osvědčení
Certificate reference number

I.2.a.

Místní číslo
jednací
Local reference
number

Název
Name

Part I: Details of consignment presented

Část I: Informace o předkládané zásilce

I.1.

I.5.

Adresa
Address

I.3. Příslušný ústřední orgán
Central Competent Authority

PSČ
Postal code

I.4. Příslušný místní orgán
Local Ccompetent Authority

Příjemce
Consignee

I.6. Č. přiložených původních osvědčení *
No(s) of related original certificates *
Č. doprovodných dokladů *
No(s) of accompanying documents *

Název
Name
Adresa
Address

I.7. Obchodník *
Dealer *

PSČ
Postal code
I.8.

Název
Name

Země původu
Country of origin

Kód ISO
ISO code

I.8. Region původu Kód
Region of origin Code

I.12. Místo původu
Place of origin

Číslo schválení
Approval number

I.10.

Země určení
Country of
destination

I.13.

Místo určení
Place of destination

Kód ISO I.11
ISO code

Region určení
Region of
destination

Kód
Code

* Hospodářství
*Holding

* Shromažďovací stř.
*Assembly centre

* Provozovna obchodníka
* Dealer`s premise

*Hospodářství
*Holding

* Shromažďovací stř.
*Assembly centre

* Provozovna obchodníka
* Dealer`s premise

* Schválené zařízení
*Approved body

* Stř. odběru
spermatu
*Semen centre

* Schválené hospodářství
akvakultury
* Approved aquaculture
holding

* Schválené
zařízení
*Approved body

* Stř. odběru spermatu
*Semen centre

* Schválené hospodářství
akvakultury
* Approved aquaculture
holding

* Tým odběru embryí
* Embryo team

Zařízení
Establishment

* Ostatní
* Other

Zařízení
Establishment

Ostatní
Other

Název
Name

* Tým odběru embryí
* Embryo team

Číslo schválení
Approval number

Název
Name

Číslo schválení
Approval number

Adresa
Address

Adresa
Address

PSČ
Postal code

PSČ
Postal code

I.14. Místo nakládky *
Place of loading *

I.15.

Datum a hodina odjezdu *
Date and time of departure *

I.17.

Přepravce *
Transporter *

PSČ
Postal code
I.16. Dopravní prostředek
Means of transport
Letadlo
Aeroplane

Plavidlo
Ship

Silniční vozidlo
Road vehicle

Vagon
Railway wagon

Název
Name

Ostatní
Other

Číslo schválení
Approval number

Adresa
Address

Identifikace:
Identification:

PSČ
Postal code

I.18. Druh zvířat / Produkt
Animal species/Product

Členský stát
Member State

I.19. Kód komodity (kód KN)
Commodity Code (CN code)
I.20. Počet / Množství
Number / Quantity

I.21. Teplota produktů
Temperature of products
Okolní
Ambient

I.22. Počet balení
Number of packages
Chlazené
Chilled

I.23. Číslo kontejneru / plomby
Identification of container / Seal number

EU - 2005/10 - VEJLS (FinSwe)

Zmrazené
Frozen
I.24. Druh obalu
Type of packaging

(n. 1688/2005 příl. V)

I.25. Zvířata potvrzena jako / Produkty potvrzeny pro:
Animals certified as/products certified for:
* Plemenná
* Breeding

* Výkrmová
* Fattening

* Jatečná
* Slaughter

* Pastva
* Transhumance

* Umělé rozmnožování
* Artificial reproduction

* Registrovaní koňovití
* Registered equidae

* Zazvěření
* Game restocking

* Zvířata v zájm. chovu
* Pets

Lidská spotřeba
Human consumption

* Krmivo
* Animal feedingstuff

* Farmaceut. využití
* Pharmaceutical use

* Technické využití
* Technical use

I.26. Tranzit přes třetí zemi
Transit through Third country

* Schválené zařízení
*Approved body

* Ostatní
* Other

I.27. Tranzit přes členské státy
Transit through Member states

Třetí země:
3rd country

Kód ISO
ISO code

Členský stát
Member state

kód ISO
ISO code

Místo výstupu
Exit point

Kód
Code

Členský stát
Member state

kód ISO
ISO code

Místo vstupu
Entry point

Č. stan. hraniční kontroly
BIP unit no:

Členský stát
Member state

kód ISO
ISO code

I.28. Vývoz
Export

I.29. Předpokládaná doba cesty
Estimated journey time

Třetí země
3rd country

Kód ISO
ISO code

Místo výstupu
Exit point

Kód
Code

I.30. Plán cesty *
Route plan *
Ano
Yes

Ne
No

I.31. Identifikace zvířat/produktů
Identification of the animals/products
Číslo schválení zařízení/plavidel
Approval number of establishments/vessels
Druhy
Species

(Vědecký název)
(Scientific name)

Kategorie
Category

Zpracovatelské zařízení
Processing plant

Množství
Quantity

Čistá hmotnost
Net weight

* Nevyplňuje se.
* Not to be completed.
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EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Part II: Certification

Část II: Osvědčení

EUROPEAN COMMUNITY
II.
Údaje o zdravotním stavu
Health information

Vejce pro lidskou spotřebu odesílaná do Finska a Švédska
II.a.

Eggs for human consumption dispatched to Finland and Sweden
Číslo jednací osvědčení
II.b. Místní číslo jednací
Certificate reference number
Local reference number

Osvědčení
Attestation
Já, níže podepsaný, tímto potvrzuji, že :
I, the undersigned, hereby certify that:
i)
výše uvedená vejce pocházejí z hejna, které bylo s negativními výsledky předmětem zkoušek uvedených v nařízení Komise
(4)
[......................] ;
the eggs described above originate from a flock which has been subjected, with negative results, to the checks provided for
(4)
in Commission Regulation [.....................] ;
(4)
ii)
vejce jsou určena k výrobě zpracovaných produktů procesem, jenž zaručuje zničení salmonely .
the eggs are destined to be used for the manufacture of processed products by a process that guarantees the elimination of
(4)
salmonella .

Poznámky / Notes
(1)

Kolonka č.j. I.16: případně uveďte registrační číslo (čísla) železničního vagonu nebo nákladního vozidla a název lodi. Stejně
tak, pokud je známo, číslo letu u letadla.
Box reference No I.16: the registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as
appropriate. If known, the flight number of the aircraft.

(2)

Kolonka č.j. I.23: v případě přepravy v kontejnerech nebo bednách uveďte jejich celkový počet, a pokud jsou k dispozici,
registrační čísla a čísla pečeti.
Box reference No I.23: in case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if
present, should be indicated.

(3)

Kolonka č.j. I.31: jako „kategorii“ uveďte třídu A nebo B, a to podle revidovaného nařízení Rady (EHS) č. 1907/90.
Box reference No I.31: for ‘category’, indicate class A or B as in revised Council Regulation (EC) No 1907/90.

(4)

Nehodící se škrtněte.
Delete as appropriate.

(5)

Podpis a razítko musí být v jiné barvě, než je barva tisku.
The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.

Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
Official veterinarian or official inspector
Jméno (hůlkovým písmem):
Name (in Capital):

Kvalifikace a titul:
Qualification and title:

Místní veterinární jednotka:
Local Veterinary Unit:

Číslo související místní veterinární jednotky:
No of the related LVU:

Datum:
Date:
(5)

Razítko :
(5)
Stamp :
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(5)

Podpis :
(5)
Signature :

(n. 1688/2005 příl. V)

