STRANA 1/2
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODOSIELAŤ  VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY 
DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
(článok 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009)
Názov a adresa miesta pôvodu

Číslo schválenia alebo registračné číslo vydané (názov príslušného orgánu)

Názov a adresa odosielateľa 

Číslo schválenia alebo registračné číslo vydané (názov príslušného orgánu)

Meno a adresa žiadateľa

Číslo schválenia alebo registračné číslo vydané (názov príslušného orgánu)

Názov a adresa miesta určenia

Číslo schválenia alebo registračné číslo vydané (názov príslušného orgánu)

Vedľajšie živočíšne produkty(1)
	Materiál kategórie 1 pozostávajúci z:
______________________
(povaha materiálu)
	Materiál kategórie 2 pozostávajúci z:
______________________
(povaha materiálu)
	mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 1
	živočíšneho tuku získaného z materiálu kategórie 1
	mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 2
	živočíšneho tuku získaného z materiálu kategórie 2
Plánované použitie(1)
	likvidácia
	spracovanie
	spaľovanie
	aplikácia do pôdy
	transformácia na bioplyn
	kompost
	krmivo pre spoločenské zvieratá(2) 
	výroba bionafty
	kŕmenie týchto zvierat(3):
_________________________
	Na výrobu týchto odvodených produktov(4):
_________________________

Uvečte množstvo vedľajších živočíšnych produktov/ odvodených produktov (objem alebo hmotnosť) (4) (5):

STRANA 2/2
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODOSIELAŤ 
VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
(článok 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009))
V prípade mäsokostnej múčky a živočíšneho tuku:

Materiály boli spracované podľa tejto metódy(6):
 _______________________________
Pochádzajú z druhov:
Ja, podpísaný, vyhlasujem, že uvedené informácie sú fakticky správne.


____________________________________________
(Podpis: meno, dátum, kontaktné údaje: telefónne číslo, fax (ak existuje), email)
Rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu určenia(7):

Odoslanie zásielky sa:
	zamieta.
	povoľuje.
	povoľuje s pod podmienokou podrobenia materiálov tlakovej sterilizácii (metóda 1).
	povoľuje pod podmienkou splnenia nasledujúcich podmienok odoslania(4):


Povolenie platí do:                                                                                                                          (8)
__
___________
(Dátum, pečiatka a podpis príslušného orgánu)

Poznámky:
Doklad vyplňte veľkými TLAČENÝMI písmenami.
(1)	Označte podľa vhodnosti.
(2)	V prípade krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobenej s materiálom kategórie 1, ktorý obsahuje vedľajšie živočíšne produkty získané zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES.
(3)	Uveďte zvieratá podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
(4)	Vyplňte v prípade potreby
(5)	Spresnite.
(6)	Uveďte jednu zo spracovateľských metód uvedených v kapitole III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011
(7)	Za príslušný orgán: označte podľa vhodnosti.
(8)	Uveďte dátum ukončenia platnosti povolenia



