
I 
o
sa

: 
a
n

d
m

ed
 s

a
a
d

et
is

e 
k

o
h

ta

EUROOPA LIIT Ühendusesisese kaubanduse sertifikaat
I.1. Kauba saatja

Nimi

Aadress

Riik

I.2. Sertifikaadi viitenumber I.2. Kohalik viitenumber:

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kauba saaja

Nimi

Aadress

Riik

I.6. Asjakohaste originaalsertifikaatide number/numbridKaubasaadetisega kaasas oleva(te) dokumendi/dokumentide number/numbrid

I.7. Vahendaja

Nimi Tunnustusnumber 

I.8. Päritoluriik ISO kood I.9. Päritolupiirkond Kood I.10. Sihtriik ISO kood I.11. Sihtpiirkond Kood

I.12. Päritolukoht/kogumiskoht

Ettevõte Kogumiskeskus Vahendaja tööruumid

Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskusAkvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte

Embrüokogumisrühm Ettevõte Muu

Nimi

Aadress

Tunnustusnumber 

Postiindeks / Piirkond 

I.13. Sihtkoht

Ettevõte Kogumiskeskus Vahendaja tööruumid

Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskusAkvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte

Embrüokogumisrühm Ettevõte Muu

Nimi

Aadress

Tunnustusnumber 

Postiindeks / Piirkond 

I.14. Laadimiskoht

Postiindeks / Piirkond 

I.15. Väljumiskuupäev ja -koht

I.16. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Mootorsõiduk Muu

Identifitseerimistunnused::

Number/numbrid:

I.17. Vedaja

Nimi

Aadress

Postiindeks / Piirkond 

Tunnustusnumber 

Liikmesriik

I.20. Arv/hulk I.22. Pakendite arv

I.23. Konteineri identifitseermistunnus/Plommi number

I.21. Toodete temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.25. Loomad on sertifitseeritud kui/kaup sertifitseeritud::

I.26. Transiit läbi kolmanda riigi

Kolmas riik ISO kood

Kolmas riik ISO kood

Kolmas riik ISO kood

Väljumise koht Kood

Sisenemise koht Piiripunkti kood

I.27. Transiit läbi liikmesriikide

Liikmesriik ISO kood

Liikmesriik ISO kood

Liikmesriik ISO kood

I.28. Väljavedu  

Kolmas riik ISO kood

Väljumise koht Kood

I.29. Eeldatav teeloleku aeg

I.30. Teekonnaleht

Ja Ei

I.31. Loomade identifitseerimistunnused

1/et 4

Liik Tõug Kategooria Doonori andmed Kogumise kuupäev(ad) Rühma tunnustusnumber Kogus Pakendiliik

Kunstlik sigimine



2/et 4

Mina, allakirjutanu, ametlik veterinaararst, kinnitan, et:

eespool kirjeldatud  in vivo saadud embrüod  /  in vivo saadud munarakud   (1) on kogutud ja säilitatud embrüokogumisrühma(2) poolt, mis on tunnustatud ja mida

kontrollitakse vastavalt direktiivi 92/65/EMÜ D lisa I peatüki III osa punktile 1;]

 [II.1.(1)kas

eespool kirjeldatud  in vitro saadud embrüod  /  mikromanipuleeritud embrüod   (1) on toodetud, töödeldud ja säilitatud embrüotootmisrühma(2) poolt, mis on tunnustatud ja

mida kontrollitakse vastavalt direktiivi 92/65/EMÜ D lisa I peatüki III osa punktidele 1 ja 2;]

 [II.1.(1)või

eespool kirjeldatud in vivo saadud embrüod vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki II osa punktile 1;] [II.2.(1)kas

eespool kirjeldatud in vivo saadud embrüod vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki II osa punktile 2;] [II.2.(1)või

eespool kirjeldatud in vitro saadud embrüod vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki II osa punktile 3;] [II.2.(1)või

eespool kirjeldatud mikromanipuleeritud embrüod vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki II osa punktile 4;] [II.2.(1)või

saadetis koosneb lammaste või kitsede embrüotest, mis: II.3.(1)

[on kogutud loomadelt, keda on sünnist saadik pidevalt hoitud ettevõttes või ettevõtetes, millel on väike või kontrollitud klassikalise skreipi risk vastavalt määruse (EÜ) nr

999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktile 1.;]]

(1)kas

[on kogutud loomadelt, keda on viimased kolm aastat enne kogumist hoitud pidevalt ettevõttes või ettevõtetes, mis on vähemalt viimase kolme aasta jooksul enne kogumist

täitnud määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punkti 1.3 alapunktides a–f sätestatud nõudeid;]]

(1)või

[on kogutud loomadelt, keda on sünnist saadik pidevalt hoitud liikmesriigis või liikmesriigi tsoonis, millel on väike või kontrollitud klassikalise skreipi risk vastavalt määruse

(EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktile 2.2;]]

(1)või

[on kogutud ARR/ARR prioonvalgu genotüübiga lammastelt;](1)või

eespool kirjeldatud munarakud ja embrüod on pärit emastelt doonor- -lammastelt / -kitsedelt (1), kes vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa IV peatüki 3. osale;II.4.

eespool kirjeldatud embrüod on saadud doonorloomade kunstlikul viljastamisel spermaga, mis on kogutud, töödeldud, ladustatud ja transporditud nõukogu direktiivi

92/65/EMÜ D lisa I, II ja III peatüki I osadele vastavalt;]

 [II.5..(1)kas

eespool kirjeldatud embrüod on saadud selliste munarakkude in vitro viljastamisel, mis vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki II osa punkti 2 nõuetele, spermaga,

mis on kogutud, töödeldud, ladustatud ja transporditud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ D lisa I, II ja III peatüki I osadele vastavalt;]

 [II.5..(1)või

munarakud ei ole lammaste või kitsede spermaga kokku puutunud;] [II.5..(1)või

eespool kirjeldatud munarakud ja embrüod on saadetud laadimispunkti plommitud konteineris, mis vastab direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki I osa punktile 6 ja kannab

lahtris I.23 osutatud numbrit.

II.6.

 Vabastus väljaveokeelust lammaste katarraalse palaviku korral:(1)

Munarakud/embrüod vastavad määruse (EÜ) nr 1266/2007 artikli 8 lõike 1 punkti a või b nõuetele(1)-

Munarakud/embrüod on saadud doonorloomadelt, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa C osa (punkti  1 ,  2(a) ,  2(b) ,  2(c)  või  2(d) , valida sobiv)

tingimustele(1)

-

Märkused

I osa:

päritolukoha all peetakse silmas embrüokogumis- või -tootmisrühma, kus embrüod on kogutud/toodetud.Lahter I.12:

sihtkoha all peetakse silmas embrüokogumis- või tootmisrühma või ettevõtet, kuhu munarakud/embrüod on saadetud.Lahter I.13:

konteineri identifitseerimistunnus ja plommi number.Lahter I.23:

kategooria: täpsustada: in vivo saadud embrüod, in vivo saadud munarakud, in vitro toodetud embrüod või mikromanipuleeritud embrüod.Lahter I.31:

Doonorlooma andmeteks märgitakse looma ametlik identifitseerimistunnus.

Kogumise kuupäev peab olema järgmises vormingus: pp/kk/aaaa.

Rühma tunnustamise numbri all peetakse silmas selle embrüokogumis- või -tootmisrühma numbrit, kus munarakud/embrüod on kogutud/toodetud.

II osa:

Mittevajalik maha tõmmata.(1)

Ainult tunnustatud embrüokogumis- või tootmisrühmad, mis on loetletud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ artikli 11 lõike 4 kohaselt komisjoni veebisaidil:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

Lisatagatised, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 546/2006 (ELT L 94, 1.4.2006, lk 28) artiklis 2.(3)

Pitseri ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.·

Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Nimi (trükitähtedega):

Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood:Kohalik veterinaarüksus:

Allkiri:Kuupäev:

Pitsat
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EUROOPA LIIT
2010/470 (2013/470) Lammaste ja kitsede munarakud/embrüod – A osa

II: Loomatervishoiualane teave II.a. Sertifikaadi viitenumber II.b. Kohalik viitenumber

2/et 4
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EUROOPA LIIT Ühendusesisese kaubanduse sertifikaat
III.1. Inspekteerimiskuupäev III.2. Sertifikaadi viitenumber:

III.3. Dokumentide kontroll:: Ei Ja

EL Standard

Lisatagatised

Riiklikud erinõuded

Rahuldav

Rahuldav

Rahuldav

Mitterahuldav

Mitterahuldav

Mitterahuldav

III.4. Identsuskontroll: Ei Ja

Rahuldav Mitterahuldav

III.5. Füüsiline kontroll: Ei Kontrollitud loomade koguarv

Rahuldav Mitterahuldav

III.6 Laboratoorsed uuringud:: Ei Ja

Kuupäev:

Uuritud::

Pisteline Kahtluse korral

Tulemused:: Menetluses Rahuldav Mitterahuldav

III.7. Heaolu kontroll Ei Ja

Rahuldav Mitterahuldav

III.8. Loomade heaolu nõuete rikkumine:

III.8.1. Vedaja luba kehtetu

III.8.2. Transpordivahend nõuetele mittevastav

III.8.3. Loomade paigutamise tihedus ületatud Keskmiselt ruumi

III.8.4. Teeloleku aeg ületatud

III.8.5. Ebapiisav söötmine ja jootmine

III.8.6. Loomade väärkohtlemine või hooletusse jätmine

III.8.7.Täiendavad tingimused pikaajalise veo korral

III.8.8.Juhi pädevustunnistus

III.8.9.Teekonnalehe kanded

III.8.10.Muu

III.9. Tervishoiualaste õigusaktide rikkumine:

III.9.1. Puuduv/kehtetu sertifikaat

III.9.2. Dokumentide mittevastavus

III.9.3. Keelatud riik

III.9.4. Tunnustamata piirkond/tsoon

III. 9.5. Keelatud liik

III.9.6. Puuduvad lisatagatised

III.9.7. Tunnustamata ettevõte

III.9.8. Haiged või haiguskahtlased loomad

III.9.9. Teostatud uuringute tulemused ei vasta nõuetele

III.9.10. Puuduv või mittenõuetekohane idendifitseerimine

III.9.11. Riiklikud erinõuded täitmata

III.9.12. Sihtkoha aadress kehtetu

III.9.13. Muu

III.10. Transpordi mõju loomadele

Surnud loomade arv:: Hinnang:

Seisundi poolest nõuetele mittevastavate loomade arv:: Hinnang:

Sünnituste või abortide arv::

III.11. Korrigeeriv tegevus

III.11.1. Väljumine hilinenud

III.11.2. Ümberlaadimistoimingud

III.11.3. Karantiin

III.11.4. Humaanne surmamine/Eutanaasia

III.11.5 Rümpade/kauba hävitamine

III.11.6. Saadetise tagasisaatmine

III.11.7. Kauba töötlemine

III.11.8.7. Kauba kasutamine muul otstarbel

Tuvastamine:

III.12. Järelkarantiin

III.12.1. Humaanne surmamine/Eutanaasia

III.12.2. Kaup ringlusse

III.14. Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kohalik veterinaarüksus Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood

Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus

Kuupäev: Allkiri:

III.13. Inspekteerimiskoht

Ettevõte Ettevõte Kogumiskeskus

Vahendaja tööruumid Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskus

Sadam Lennujaam Väljumise koht

Marsruut Muu

3/et 4



4/et 4

Teekonnaleht

1.1. KORRALDAJA Nimi ja aadress (a) (b) 1.2. Teekonna eest vastutava isiku nimi

1.3. Telefon/Faks

2. EELDATAV KOGUKESTUS (tundi/päeva)

3.1. LÄHTEKOHT ja -riik

3.2. Kuupäev 3.3. Kellaaeg

4.1. SIHTKOHT ja -riik

4.2. Kuupäev 4.3. Kellaaeg

5.1. Liigid 5.2. Loomade arv 5.3. Veterinaarsertifikaadi (sertifikaatide) number (numbrid)

5.4. Partii hinnanguline kogukaal (kg): 5.5. Partii jaoks ette nähtud koguruum (m²)

8. Korraldaja allkiri

6. PLANEERITUD PUHKE-, ÜMBERLAADIMIS- JA VÄLJUMISPUNKTIDE NIMEKIRI

7.Mina, korraldaja, kinnitan käesolevaga, et vastutan ülalnimetatud teekonna korraldamise eest ja olen vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr. 1/2005 sätetele

teinud asjakohased korraldused, et tagada loomade heaolu kogu vedamise ajal.

(a)Korraldaja: vaata definitsiooni nõukogu määruse (EÜ) nr. 1/2005 artikli 2 punktist q.

(b) Kui avaldaja on vedaja, näidata loa number

6.1. Puhkepauside või ümberlaadimispunktide nimed

(kaasa arvatud väljumispunktid)

6.2 Saabumine 6.3 Kestus

(tundides)

6.4 Vedaja nimi ja loa nr (kui erineb korraldajast) 6.5 identifitseerimine

Kuupäev Kellaaeg


