ÈAS• F II
Veterinárne osvedèenie
pre spracované lovecké trofeje alebo vtáky a kopytníky pozostávajúce z celých
nespracovaných èastí urèené na odoslanie do Slovenskej republiky
Upozornenie pre dovozcu: Toto osvedèenie slúži iba pre veterinárne úèely a musí sprevádza• zásielku až do
príchodu na miesto hraniènej kontroly.
Referenèné èíslo osvedèenia: ....................................................................................................................................
Krajina urèenia: ........................................................................................................................................................
Vyvážajúca krajina: ..................................................................................................................................................
Zodpovedné ministerstvo: .........................................................................................................................................
Oddelenie zodpovedné za certifikáciu: .....................................................................................................................
I. Identifikácia loveckých trofejí
Lovecké trofeje z .......................................................................................................................................................
(druhy zvierat)
Druh balenia: ...........................................................................................................................................................
Poèet èastí alebo balení: ...........................................................................................................................................
Referenèné èíslo osvedèenia CITES: 1) .......................................................................................................................
II. Miesto urèenia loveckých trofejí
Lovecké trofeje budú poslané
z: ...............................................................................................................................................................................
(miesto naloženia)
do: .............................................................................................................................................................................
(krajina a miesto urèenia)
Dopravný prostriedok: ..............................................................................................................................................
Èíslo plomby (ak sa hodí): ........................................................................................................................................
Meno a adresa odosielate¾a: .....................................................................................................................................
Meno a adresa príjemcu: ..........................................................................................................................................
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) Nehodiace sa preèiarknite.

III. Zdravotné potvrdenie
Ja dolupodpísaný štátny veterinárny lekár potvrdzujem, že opísané lovecké trofeje
1. ak ide o lovecké trofeje z párnokopytníkov okrem diviakov1)
a) v regióne ................................ sa nevyskytla slintaèka a krívaèka ani mor hovädzieho dobytka poèas
predchádzajúcich 12 mesiacov a poèas rovnakého obdobia tam nebolo vykonané oèkovanie proti žiadnej
z týchto chorôb; a
b) lovecké trofeje opísané vyššie
ba) boli získané zo zvierat, ktoré boli zabité na území tohto regiónu, ktorý má povolenie na vývoz èerstvého
mäsa z príslušných vnímavých domácich druhov, a kde poèas posledných 60 dní neplatili žiadne
veterinárne obmedzenia z dôvodu výskytu chorôb, na ktoré sú vo¾ne žijúce zvieratá vnímavé; a
bb) pochádzali zo zvierat, ktoré boli zabité vo vzdialenosti aspoò 20 km od hraníc inej tretej krajiny alebo
èasti tretej krajiny, ktorá nemá povolenie na vývoz nespracovaných loveckých trofejí z párnokopytníkov,
okrem diviakov, do Európskeho spoloèenstva;
2. ak ide o lovecké trofeje z diviakov1)
a) v regióne ..................................... sa poèas posledných 12 mesiacov nevyskytol klasický mor ošípaných,
africký mor ošípaných, vezikulárna choroba ošípaných, slintaèka a krívaèka a nákazlivá obrna ošípaných
(Tešínska choroba) a poèas posledných 12 mesiacov tam nebolo vykonané oèkovanie proti žiadnej z týchto
chorôb; a
b) lovecké trofeje opísané vyššie
ba) boli získané zo zvierat, ktoré boli zabité na tomto území, ktoré má povolenie na vývoz èerstvého mäsa
z príslušných vnímavých domácich druhov a kde poèas posledných 60 dní neplatili žiadne veterinárne
obmedzenia pre výskyt chorôb, na ktoré sú diviaky vnímavé; a
bb) pochádzali zo zvierat, ktoré boli zabité vo vzdialenosti aspoò 20 km od hraníc inej tretej krajiny alebo
èasti tretej krajiny, ktorá nemá povolenie na vývoz nespracovaných loveckých trofejí z diviakov do
Európskeho spoloèenstva;
3. ak ide o lovecké trofeje z jednokopytníkov, opísané lovecké trofeje boli získané z jednokopytníkov, ktoré boli
zabité na území uvedenej vyvážajúcej krajiny;1)
4. ak ide o lovecké trofeje z vo¾ne žijúcich vtákov1)
a) v regióne ..................................... sa nevyskytol klasický mor hydiny ani pseudomor hydiny;
b) opísané lovecké trofeje boli získané z vo¾ne žijúcich vtákov, ktoré boli zabité v tomto regióne a kde poèas
posledných 30 dní neplatili žiadne veterinárne obmedzenia pre výskyt chorôb, na ktoré sú vo¾ne žijúce vtáky
vnímavé;
5. lovecké trofeje opísané vyššie boli uložené bez toho, aby prišli do styku s inými výrobkami živoèíšneho pôvodu,
ktoré by ich mohli kontaminova•, do individuálnych prieh¾adných a zatvorených obalov, aby sa zabránilo
akejko¾vek následnej kontaminácii.

V .............................................
(miesto)

........................................
(dátum)

Odtlaèok peèiatky2)

.................................................................
(podpis štátneho veterinárneho lekára)2)

.................................................................
(meno, funkcia a titul, ve¾kým písmom)
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) Podpis a peèiatka musia by• inej farby, než je farba tlaèiva.

