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Transporthandlingar Artikel 4, EG 1/2005
Transport documentation Article 4, EG 1/2005
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Avsedd bestämmelseort / Intended place of destination *
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Förväntad transporttid / Estimated duration of journey *

Tid för avslutad transport / End of journey
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Djur (art, kön, id, namn) / Animals (species, sex, id, name) *

Ursprung och ägare (av djur) / Origin and their ownership (of
animal) *
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Tidpunkt / Time *

Övrig information / Additional information
Tidpunkter för kontrollerer /
Date and time of additional checks
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Övrig information / Additional information
Vila / Rest

Noterade avvikelser / Type of anomaly (ies)
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Noterade avvikelser / Type of anomaly (ies)

Underskrift av ansvarig förare/skötare / Signature Driver/Attendent

Underskrift av ansvarig förare/skötare / Signature Driver/Attendent

Transportören skall på begäran ställa handlingarna till de behöriga myndigheternas förfogande.
The transporter shall make the documentation available to the competent authority upon request.
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