ANSØGNING OM AUTORISATION SOM TRANSPORTVIRKSOMHED
Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed i henhold til enten artikel 6, stk. 1, sammenholdt med
artikel 10, stk. 1, eller artikel 6 sammenholdt med artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning om beskyttelse af
dyr under transport 1.
Der henvises til Justitsministeriets vejledning om Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport.

I. OPLYSNINGER OM TRANSPORTVIRKSOMHEDEN
Transportvirksomhedens navn:
Transportvirksomhedens adresse:
Land, hvori transportvirksomheden er etableret:
Tlf.nr.:
CVR-nr.:
ID-nr.:
E-mail:

Fax nr.:
CHR-nr.:
Tidligere autorisationsnr.:

Dyrearter, der skal transporteres: sæt X
Tamdyr af hestefamilien:
Tamkvæg:
Tamfår:
Tamgeder:
Tamsvin:
Fjerkræ (angiv art):
Andre hvirveldyr (angiv art):

Korte transporter (højst 8 timer):

Landevej:
Jernbane:

Transportlængde: Sæt X
Lange transporter (uanset varighed):
Transportmåde: Sæt X
Sø:
Luft:

1

Rådets forordning (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.
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II. ERKLÆRING FRA TRANSPORTVIRKSOMHEDEN
Ovennævnte transportvirksomhed erklærer hermed,
•
•

•
•
•
•
•
•

Dato

at være bekendt med gældende lovgivning på området, i.e. Rådets forordning om beskyttelse af dyr
under transport samt nationale regler udstedt i forbindelse hermed
at virksomheden har driftsprocedurer til sikring af, at der ved enhver transport af dyr træffes de
foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde Rådets forordning om beskyttelse af dyr under
transport samt nationale regler udstedt i forbindelse hermed
at der ved transport af dyr kun anvendes personale, der er uddannet til at transportere de
dyrearter, som ansøgningen vedrører
at der kun anvendes køretøjer, som er godkendt til transport af de pågældende dyrearter, i det
omfang, der er krav om godkendelse
at der er egnet udstyr til rådighed i et omfang, der er tilstrækkeligt til det antal dyr, som agtes
transporteret
at der er egnet udstyr til rådighed til at transportere de dyr, som ansøgningen omfatter, i relation til
art og størrelse
at der sikres overensstemmelse mellem de forsendelser af dyr, der udføres, og til rådighed stående
personale og udstyr
at ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisation, meddeles
autorisationsudstedende myndighed senest 15 dage efter, at ændringerne har fundet sted
Sted

Underskrift

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger
om navn og adresse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til
enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.

Bilag vedlagt denne ansøgning:

Bilag
Uddannelsesbeviser:
Kompetencebeviser:
Godkendelsescertifikater (korte transporter):
Godkendelsescertifikater (lange transporter):
Dokumentation for procedurer vedr. sporing og registrering af køretøjers-bevægelser samt
kontaktmuligheder til chauffører/ledsagere (lange transporter) 2:
Beredskabsplaner til brug i nødsituationer (lange transporter) 3:

Antal
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Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Fødevarestyrelsen, Eksportkontrolcentret enten pr. e-mail eller
med posten
E-mail: ekc@fvst.dk
Postadresse: Fødevarestyrelsen, Eksportkontrolcenter, Søndergade 50, 6600 Vejen
E-mail eller brev bedes mærket "Ansøgning autorisation dyretransport".
Find øvrig information og vejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

Transportvirksomheden skal redegøre for, hvordan det sikres, at transportvirksomheden til enhver tid har overblik
over, hvor de enkelte køretøjer befinder sig. Der skal foreligge en beskrivelse af, hvordan der altid kan etableres
kontakt til chauffør/ledsager under transport, i form af telefonisk eller anden elektronisk kommunikation, hvorved
meddelelser og ændringer hurtigt kan kommunikeres mellem chauffør/ledsager og transportvirksomhed
(organisator).
2

Transportvirksomheden skal redegøre for, hvordan det sikres, at der tages højde for uforudsete hændelser
undervejs på transporten, dvs. en beskrivelse af procedurer som chauffør/ledsager og organisator skal følge ved:
tilskadekomst/sygdom, dødsfald blandt dyr, uventet opståede mangler ved vandforsyning, nedbrud af
ventilationssystem, mekaniske problemer med køretøj inkl. motorstop, uforudsete klimatiske ændringer og sygdom
hos chauffør/ledsager.
3
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