ČESKÁ REPUBLIKA

Veterinární osvědčení do EU

CZECH REPUBLIC

Part I: Details of dispatched consignment

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1.

Veterinary certificate to EU

Odesílatel
Consignor

I.2. Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

I.2.a.

Název
Name

I.5.

Adresa
Address

I.3. Příslušný ústřední orgán
Central competent authority

Tel.
Tel.

I.4. Příslušný místní orgán
Local competent authority

Příjemce
Consignee

I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
Person responsible for the load in EU

Název
Name

Název
Name

Adresa
Address

Adresa
Address
PSČ
Postcode

PSČ
Postcode

Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
I.7.

Země původu
Country of origin

Kód ISO
ISO code

I.8. Region původu Kód
Region of origin Code

I.11. Místo původu
Place of origin

Země určení
Country of destination

I.9.

Kód ISO I.10.
ISO code

I.12. Místo určení
Place of destination

Název
Name

Číslo schválení
Approval number

Adresa
Address
Název
Name

Celní sklad
Custom warehouse

Lodní zásobování
Ship supplier

Název
Name

Číslo schválení
Approval number

Číslo schválení
Approval number

Adresa
Address

Adresa
Address

Název
Name

Číslo schválení
Approval number
PSČ
Postcode

Adresa
Address
I.13. Místo nakládky
Place of loading

I.14. Datum odjezdu
Date of departure

I.15. Dopravní prostředek
Means of transport

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
Entry BIP in EU

Letadlo
Aeroplane

Plavidlo
Ship

Silniční vozidlo
Road vehicle

Vagon
Railway wagon
Ostatní
Other

Identifikace:
Identification:

I.17.

Odkaz na dokument:
Documentary references:
I.18. Popis zboží
Description of commodity

I.19. Kód zboží (kód HS)
Commodity code (HS code)
I.20. Množství
Quantity

I.21. Teplota produktů
Temperature of product
Okolní
Ambient
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I.22. Počet balení
Number of packages
Chlazené
Chilled

Zmrazené
Frozen
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I.23. Číslo plomby/kontejneru
Seal/container No

I.24. Druh obalu
Type of packaging

I.25. Zboží osvědčené pro:
Commodities certified for:
Lidská spotřeba
Human consumption
I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
For transit throuhg EU to third country
Třetí země
Third country

I.27.
Kód ISO
ISO code

I.28. Identifikace zboží
Identification of the commodities
Výrobní závod
Manufacturing plant
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Počet balení
Number of packages

Druh zboží
Nature of commodity
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Čistá hmotnost
Net weight

Číslo šarže
Batch number
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ČESKÁ REPUBLIKA

Směsné produkty určené k lidské spotřebě
Tranzit/skladování

CZECH REPUBLIC

Composite products intended for human consumption
Transit/Storage

Part II. Certification

Část II. Osvědčení

II.

Zdravotní informace
Health information

II.a.

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

II.b.

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař/úřední inspektor, potvrzuji, že výše popsané směsné produkty obsahují:
I, the undersigned official veterinarian/official inspector hereby certify that the composite products described above contain:
(1)
(1)

buď
either

[II.1.A masné výrobky, opracované žaludky, močové měchýře a střeva (2) v jakémkoli množství a tyto masné výrobky,
opracované žaludky, močové měchýře a střeva byly vyrobeny v souladu s rozhodnutím Komise 2007/777/ES a
obsahují následující masové složky a splňují níže uvedená kritéria:
Meat products, treated stomachs, bladders and intestines (2) in any quantity and such meat products, treated
stomachs,bladders and intestines have been produced according to Commission Decision 2007/777/EC and
contain the following meat constituents and meet the criteria indicated below:
živočišný druh (A)
Species (A)

(1)
(1)

ošetření (B)
Treatment (B)

původ (C)
Origin (C)

A)

Uveďte kód odpovídající živočišným druhům původu masného výrobku, opracovaných žaludků, močových
měchýřů a střev: BOV = domácí skot (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis a jejich kříženci); OVI =
domácí ovce (Ovis aries) a kozy (Capra hircus); EQI = domácí koňovití (Equus caballus, Equus asinus a
jejich kříženci); POR = domácí prasata (Sus scrofa); RM = domácí králíci; PFG = domácí drůbež a pernatá
zvěř ve farmovém chovu; RUF = nezdomácnělá zvířata ve farmovém chovu jiná než prasatovití (Suidae) a
lichokopytníci; RUW = volně žijící nezdomácnělá zvířata jiná než prasatovití (Suidae) a lichokopytníci; SUW =
volně žijící nezdomácnělí prasatovití (Suidae); EQW = volně žijící nezdomácnělí lichokopytníci; WL = volně
žijící zajícovití; WGB = volně žijící pernatá zvěř.
Insert the code for the relevant species of meat product, treated stomachs, bladders and intestines where
BOV = domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI =
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus,
Equus asinus and their crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RM = domestic rabbits,
PFG = domestic poultry and farmed feathered game, RUF = farmed non-domestic animals other than suidae
and sollipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; SUW = wild non-domestic
suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WL = wild lagomorphs, WGB = wild game birds.

B)

Uveďte A, B, C, D, E nebo F podle požadovaného ošetření specifikovaného a definovaného v částech 2, 3 a
4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
Insert A, B, C, D, E or F for the required treatment as specified and defined in Parts 2, 3 and 4 of Annex II to
Decision 2007/777/EC.

C)

Uveďte kód ISO země původu masného výrobku, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev podle
přílohy II části 2 rozhodnutí 2007/777/ES a v případě regionalizace podle právních předpisů Unie u
odpovídajících masných složek oblast podle přílohy II části 1 rozhodnutí 2007/777/ES nebo členský stát
Evropské unie. Země původu masných výrobků musí být:
Insert the ISO code of the country of origin of the meat product, treated stomachs, bladders and intestines as
listed in Annex II, Part 2 to Decision 2007/777/EC and, in the case of regionalisation by Union legislation for
the relevant meat constituents, the region as indicated in Part 1 of Annex II to Decision 2007/777/EC or a
Member State of the European Union. The country of origin of the meat products must be one the following:
–

shodná se zemí vývozu uvedenou v kolonce I.7;
the same as the country of export in box I.7,

–

členským státem Evropské unie;
a Member State of the European Union,

–

třetí zemí nebo její částí, která je schválena pro vývoz masných výrobků ošetřených v režimu ošetření
A, jak je stanoveno v příloze II rozhodnutí 2007/777/ES, do Unie, jestliže je tato třetí země, ve které je
směsný produkt vyroben, rovněž schválena pro vývoz masných výrobků ošetřených v uvedeném režimu
do Unie.
a third country or parts thereof authorised to export to the Union meat products treated with treatment A
as set out in Annex II to Decision 2007/777/EC, where the third country where the composite product is
produced is also authorised to export to the Union meat products treated with that treatment.

a/nebo [II.1.B zpracované mléčné výrobky (3) v množství nejméně poloviny hmoty směsného produktu nebo neskladovatelné
and/or
mléčné výrobky v jakémkoli množství, které
Processed dairy products (3) in an amount of half or more of the substance of the composite product or not shelf
stable dairy products in any quantity that
a)

byly vyrobeny v …………………………..……………………………. (země).
Země původu mléčných výrobků musí být:
have been produced in the country …………………………………………………………….
The country of origin of the dairy products must be one of the following:
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ČESKÁ REPUBLIKA

Směsné produkty určené k lidské spotřebě
Tranzit/skladování

CZECH REPUBLIC

Composite products intended for human consumption
Transit/Storage
II.a.

Zdravotní informace
Health information

Part II. Certification

Část II. Osvědčení

II.

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

II.b.

–

shodná se zemí vývozu uvedenou v kolonce I.7;
the same as the country of export in box I.7,

–

členským státem Evropské unie;
a Member State of the European Union,

–

třetí zemí, která je schválena pro vývoz mléka a mléčných výrobků ve sloupci A nebo B přílohy I
nařízení (EU) č. 605/2010 do Unie, jestliže je tato třetí země, ve které je směsný produkt vyroben,
rovněž za stejných podmínek schválena pro vývoz mléka a mléčných výrobků do Unie.
a third country authorised to export to the Union milk and dairy products in Column A or B of Annex I
to Regulation (EU) No 605/2010, where the third country where the composite product is produced is
also authorised, under the same conditions, to export to the Union milk and dairy products.

Země původu uvedená v kolonce I.7 musí být uvedena na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 a
použité ošetření musí být v souladu s ošetřením stanoveným na uvedeném seznamu pro příslušnou zemi;
The country of origin indicated in box I.7 must be listed in Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 and the
treatment applied must be conform to the treatment provided for in that list for the relevant country.
b)

c)

byly vyrobeny z mléka získaného ze zvířat:
have been produced from milk obtained from animals:
i)

která jsou pod kontrolou úředního veterinárního útvaru,
under the control of the official veterinary service;

ii)

která patří hospodářstvím, jež nejsou předmětem omezení z důvodu výskytu slintavky a kulhavky
nebo moru skotu, a
belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or
rinderpest; and

iii)

u nichž se provádějí pravidelné veterinární prohlídky, aby se zajistilo splnění veterinárních
podmínek stanovených v oddíle IX kapitole I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a ve směrnici
2002/99/ES;
subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid
down in Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and in Directive
2002/99/EC;

jsou mléčné výrobky vyrobené ze syrového mléka získaného z(e)
are dairy products made from raw milk obtained from
(1)
(1)

buď
either

[krav, ovcí, koz nebo buvolů a před dovozem na území Evropské unie prošly nebo byly
vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo
[cows, ewes, goats or buffaloes and prior to import into the territory of the European Union
have undergone or been produced from raw milk which has undergone
(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)
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buď
either

[pasterizačním ošetřením s použitím jednoduchého tepelného ošetření s tepelným
účinkem přinejmenším rovnocenným účinku, kterého se dosahuje při pasterizačním
procesu zahřátím na teplotu nejméně 72 ˚C po dobu 15 sekund, a v příslušném
případě dostatečným pro dosažení negativní reakce při testu na alkalickou
fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření,]
[a pasteurisation treatment involving a single heat treatment with a heating effect at
least equivalent to that achieved by a pasteurisation process of at least 72 ˚C for at
15 seconds and where applicable, sufficient to ensure a negative reaction to an
alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment;]

nebo
or

[sterilizačním procesem tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než
tři,]
[a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three;]

nebo
or

[ošetřením utravysokou teplotou (UHT) nejméně 135 ˚C v kombinaci s přiměřenou
dobou zdržení,]
[an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135 ˚C in combination
with a suitable holding time;]

nebo
or

[krátkodobou vysokoteplotní pasterizací (HTST) při teplotě 72 ˚C po dobu 15
sekund nebo ošetřením s rovnocenným pasterizačním účinkem použitým na mléko,
jehož hodnota pH je nižší než 7,0, tak, aby bylo v příslušném případě dosaženo
negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu,]
[a high temperature short time pasteurisation treatment (HTST) at 72 ˚C for 15
seconds, or a treatment with an equivalent pasteurisation effect, applied to milk
with a pH lower than 7,0 achieving, where applicable, a negative reaction to a
alkaline phosphatase test;]
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ČESKÁ REPUBLIKA

Směsné produkty určené k lidské spotřebě
Tranzit/skladování

CZECH REPUBLIC

Composite products intended for human consumption
Transit/Storage
II.a.

Zdravotní informace
Health information

Part II. Certification

Část II. Osvědčení

II.

(1)
(1)

nebo
or

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

[krátkodobou vysokoteplotní pasterizací (HTST) při teplotě 72 ˚C po dobu 15
sekund nebo ošetřením s rovnocenným pasterizačním účinkem použitým dvakrát
na mléko, jehož hodnota pH se rovná nebo je vyšší než 7,0, tak, aby bylo v
příslušném případě dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu,
bezprostředně po níž následuje
[a high temperature short time pasteurisation treatment (HTST) at 72 ˚C for 15
seconds, or a treatment with an equivalent pasteurisation effect, applied twice to
milk with a pH equal to or greater than 7,0 achieving, where applicable, a negative
reaction to a alkaline phosphatase test, immediately followed by
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

nebo
or

II.b.

buď
either

[snížení hodnoty pH pod 6 na jednu hodinu,]
[lowering the pH below 6 for 1 hour;]

nebo
or

[dodatečné zahřátí na teplotu 72 ˚C nebo vyšší v kombinaci s
vysušením,]]
[additional heating equal to or greater than 72 ˚C , combined with
desiccation;]]

[zvířat kromě krav, ovcí, koz nebo buvolů a před dovozem na území Evropské unie prošly nebo
byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo
[animals other than cows, ewes, goats or buffaloes and prior to import into the territory of the
European Union have undergone or been produced from raw milk which has undergone
(1)
(1)

(1)
(1)

buď
either

[sterilizačním procesem tak, aby byla dosažena hodnota F 0 stejná nebo vyšší než
tři]
[a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three;]

nebo
or

[ošetřením ultravysokou teplotou (UHT) nejméně 135 ˚C v kombinaci s přiměřenou
dobou zdržení]];
[an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135 ˚C in combination
with a suitable holding time;]]

byly vyrobeny dne ………………………………………….. nebo mezi ………………………..……..……………

d)

a ……………………………………………. (4).]
were produced on ……………………………………… or between ……………………………...….…………….
and …………………………….……………… (4).]
(1)
(1)

a/nebo [II.1.C zpracované vaječné výrobky, které pocházejí ze schválené země (5)
and/or
Processed egg products that originate from the approved country (5)
byly vyrobeny z vajec pocházejících ze zařízení, které splňuje požadavky oddílu X přílohy III nařízení (ES) č.
853/2004 a k datu vystavení osvědčení bylo prosté vysoce patogenní influenzy ptáků ve smyslu definice v nařízení
(ES) č. 798/2008, a
were produced from eggs coming from an establishment which satisfies the requirements of Section X of Annex III
to Regulation (EC) No 853/2004 which at the date of issue of the certificate is free from highly pathogenic avian
influenza as defined in Regulation (EC) No 798/2008 and
buď
either
(1)

II.1.C.1 [v jehož okolí v okruhu 10 km [, případně včetně území sousední země,] se nevyskytlo ohnisko vysoce
patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby po dobu nejméně předcházejících 30 dnů,]
[within a 10 km radius of which [including, where appropriate, the territory of a neighbouring country,]
there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the
previous 30 days.]

nebo
or
(1)

II.1.C.2 [vaječné výrobky byly zpracovány následujícím způsobem:
[the egg products were processed:
(1)
(1)

buď
[tekutý vaječný bílek byl ošetřen:
either [liquid egg white was treated:
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

TZ - 2012/06 - SMPR.TS

nebo
or

buď
[při teplotě 55,6 ˚C po dobu 870 sekund;]
either [with 55,6 ˚C for 870 seconds,]
nebo
or

[při teplotě 56,7 ˚C po dobu 232 sekund;]
[with 56,7 ˚C for 232 seconds,]

[10 % solený žloutek byl ošetřen při teplotě 62,2 ˚C po dobu 138 sekund;]
[10 % salted yolk was treated with 62,2 ˚C for 138 seconds.]
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Part II. Certification

Část II. Osvědčení

II.

(1)
(1)

nebo
or

(1)
(1)
(1)

(1)

nebo
or

II.b.

[sušený vaječný bílek byl ošetřen:
[dried egg white was treated:
(1)

(1)

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

buď
[při teplotě 67 ˚C po dobu 20 hodin;]
either [with 67 ˚C for 20 hours.]
nebo
or

[při teplotě 54,4 ˚C po dobu 513 hodin;]
[with 54,4 ˚C for 513 hours.]

[celá vejce byla ošetřena alespoň takto:
[whole eggs were at least treated:
(1)
(1)
(1)
(1)

buď
[při teplotě 60 ˚C po dobu 188 sekund;]
either [with 60 ˚C for 188 seconds.]
nebo
or

[zcela uvařena;]
[completely cooked.]

[vaječné melanže byly ošetřeny alespoň takto:
[whole egg blends were at least treated:
(1)
(1)
(1)
(1)

buď
[při teplotě 60 ˚C po dobu 188 sekund;]
either [with 60 ˚C for 188 seconds.]
nebo
or

[při teplotě 61,1 ˚C po dobu 94 sekund;]
[with 61,1 ˚C for 94 seconds.]

Poznámky: / Notes:
Část I: / Part I:
–

Kolonka I.7:
Box reference I.7:

Uveďte kód ISO země původu masného výrobku, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev podle
přílohy II části 2 rozhodnutí 2007/777/ES a/nebo pro zpracované mléčné výrobky podle přílohy I nařízení
Komise (EU) č. 605/2010.
Insert the ISO code of the country of origin of the meat product, treated stomachs, bladders and intestines
as listed in Annex II, Part 2 to Decision 2007/777/EC and/or for processed dairy products in Annex I to
Commission Regulation (EU) No 605/2010.

–

Kolonka I.11:
Box reference I.11:

Název, adresa výrobních zařízení směsného produktu (směsných produktů). Název země původu, která se
musí shodovat se zemí původu v kolonce I.7.
Číslo schválení se nevyplňuje.
Name, address of the establishments of production of the composite products(s). Name of the country of
origin which must be the same as the country of origin in box 1.7.
Approval number is not applicable.

–

Kolonka I.15:
Box reference I.15:

Číslo registrace (železničních vagonů nebo kontejneru a silničních vozidel), číslo letu (letadla) nebo název
(plavidla). V případě přepravy v kontejnerech musí být jejich celkový počet a registrační číslo a pořadové
číslo plomby, je-li k dispozici, uvedeny v kolonce I.23. V případě vykládky a opětovného naložení musí
odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly vstupu do Evropské unie.
Registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight number (aircraft) or name
(ship). In the case of transport in containers, the total number of containers and their registration number
and where there is a serial number of the seal it must be indicated in box I.23. In case of unloading and
reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the European Union.

–

Kolonka I.19:
Box reference I.19:

Uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 16.01; 16.02; 16.03;
16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation such as: 16.01;
16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

–

Kolonka I.20:
Box reference I.20:

Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.
Indicate total gross weight and total net weight.

–

Kolonka I.23:
Box reference I.23:

V případě kontejnerů nebo beden musí být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.
For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included.

–

Kolonka I.28:
Box reference I.28:

Výrobní zařízení: uveďte název a případné číslo schválení výrobních zařízení směsného produktu
(směsných produktů). Druh zboží: v případě směsných produktů obsahujících masné výrobky, opracované
žaludky, močové měchýře a střeva uveďte „masný výrobek“, „opracované žaludky“, „močové měchýře“
nebo „střeva“. V případě směsných produktů obsahujících mléčné výrobky uveďte „mléčný výrobek“.
Manufacturing plant: insert the name and approval number if available of the establishments of production
of the composite product(s). Nature of commodity: in case of composite products containing meat products,
treated stomachs, bladders and intestines indicate ‘meat product’, ‘treated stomachs’, ‘bladders’ or
‘intestines’. In case of composite product containing dairy products indicate ‘dairy product’.
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ČESKÁ REPUBLIKA

Směsné produkty určené k lidské spotřebě
Tranzit/skladování

CZECH REPUBLIC

Composite products intended for human consumption
Transit/Storage

Part II. Certification

Část II. Osvědčení

II.

Zdravotní informace
Health information

II.a.

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference No

II.b.

Část II: / Part II:
(1)

Uveďte podle situace.
Keep as appropriate.

(2)

Masné výrobky ve smyslu bodu 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a opracované žaludky, močové měchýře a střeva ve
smyslu bodu 7.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, které byly podrobeny jednomu z ošetření stanovených v části 4 přílohy II
rozhodnutí 2007/777/ES.
Meat products as laid down in point 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 and treated stomachs, bladders and
intestines as laid down in point 7.9 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 that have undergone one of the treatments laid
down in Annex II Part 4 to Decision 2007/777/EC.

(3)

Syrovým mlékem a mléčnými výrobky se rozumí syrové mléko a mléčné výrobky k lidské spotřebě podle definice v bodě 7.2
přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.
Raw milk and dairy products means, raw milk and dairy products for human consumption as defined in point 7.2 of Annex I to
Regulation (EC) No 853/2004.

(4)

Datum nebo data výroby. Dovoz syrového mléka a mléčných výrobků není povolen, pokud bylo získáno/byly získány buď před
datem povolení k vývozu do Evropské unie ze třetí země nebo její části uvedené v kolonkách I.7 a I.8, nebo v době, kdy
Evropská unie přijala restriktivní opatření proti dovozu syrového mléka a mléčných výrobků z této třetí země nebo její části.
Date or dates of production. Imports of raw milk and dairy products shall not be allowed when obtained either prior to the date
of authorisation for exportation to the European Union of the third country or part thereof mentioned under I.7 and I.8, or during
a period where restrictive measures have been adopted by the European Union against imports of raw milk and dairy products
from this third country or part thereof.

(5)

Země původu, která má povolení vyvážet do EU.
Country of origin authorised to export to the EU.

–

Podpis musí být v jiné barvě než barva tisku. Totéž pravidlo se vztahuje na razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.
The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed
or watermark.

Úřední veterinární lékař/úřední inspektor
Official veterinarian/ Official inspector
Jméno (hůlkovým písmem):
Name (in capital letters):

Kvalifikace a titul:
Qualification and title:

Datum:
Date:

Podpis:
Signature:

Razítko:
Stamp:
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