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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
1.1.Nosūtītājs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.2. Sertifikāta references numurs I.2.a. Vietējais references numurs:

1.3.Centrālā kompetentā iestāde

Lokālā kompetentā iestāde

1.5.Saņēmējs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.6.Saistošā oriģinālā sertifikāta numurs (-i) Pavaddokumentu numurs (-i)

Tirgotājs

Nosaukums Atzīšanas numurs

Izcelsmes valsts ISO Kods 1.9.Izcelsmes reģions Kods Saņēmējvalsts ISO Kods 1.11.Saņēmējreģions Kods

1.12.Izcelsmes vieta/ Ieguves vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.13.Saņemšanas vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.14.Iekraušanas vieta

Pasta indeks

I.15. Izbraukšanas datums un laiks

Transporta veids

Lidmašīna Kuģis Vilciena vagons

Automašīna Citi

Identifikācija:

Numurs(-i):

I.17.Transportētājs

Nosaukums

Adrese

Pasta indeks

Atzīšanas numurs

Dalībvalsts

I.20.Numurs/Daudzums I.22. Iepakojumu skaits

I.23. Konteinera identifikācija / Plombes numurs

I.21.Produkta temperatūra

Apkārtējās vides Atdzesēta Saldēta

I.25. Dzīvnieki sertificēti kā / produkti sertificēti priekš::

I.26.Tranzīts caur trešo valstī

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Iebraukšanas punkts RKP vienības numurs:

I.27. Tranzīts caur Dalībvalstīm

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

1.28.Eksports

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Aprēķinātais ceļojuma laiks

1.30.Maršruta plāns

Jā Nē

I.31.Dzīvnieku identifikācija
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Suga Kategorija Donora identitāte Savākšanas datums (i) Daudzums Iepakojuma veids

Mākslīgā apsēklošana
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Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

iepriekš aprakstītos in vivo iegūtos embrijus/in vivo iegūtās olšūnas(1) savāca, apstrādāja un glabāja embriju ieguves brigāde(2), kas apstiprināta un uzraudzīta saskaņā ar

Direktīvas 92/65/EEK(3) D pielikuma I nodaļas III daļas 1. punktu;]

 [II.1.(1)vai nu

iepriekš aprakstītos in vitro iegūtos embrijus/embrijus, ar kuriem veiktas mikromanipulācijas(1), ieguva, apstrādāja un glabāja embriju sagatavošanas grupa(2), kas apstiprināta

un uzraudzīta saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. un 2 punktu;]

 [II.1.(1)vai

iepriekš aprakstītie in vivo iegūtie embriji atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 1. punkta prasībām;] [II.2.(1)vai nu

iepriekš aprakstītās in vivo iegūtās olšūnas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 2. punkta prasībām;] [II.2.(1)vai

iepriekš aprakstītie in vitro iegūtie embriji atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 3. punkta prasībām;] [II.2.(1)vai

iepriekš aprakstītie embriji, ar kuriem veiktas mikromanipulācijas, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 4. punkta prasībām;] [II.2.(1)vai

iepriekš aprakstītās olšūnas vai embriji iegūti no donorķēvēm:II.3.

kas nāk no saimniecībām, kuras atbilst Direktīvas 2009/156/EK(4) 4. panta 5. punktā noteiktajām prasībām un kurās ir uzņemti tikai zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atbilst Direktīvas 2009/156/EK

4. un 5. pantā vai 12.–16. pantā noteiktajām prasībām;

II.3.1.

kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma IV nodaļas 4. punkta prasībām;II.3.2.

kas vismaz 30 dienas pirms olšūnu un embriju ieguves un periodā no II.3.4.1. un II.3.4.2. punktā minētā pirmā parauga ņemšanas līdz olšūnu un embriju ieguves dienai nav izmantotas

dabiskajai pārošanai;

II.3.3.

kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā, kura turpmāk minētos testus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004(5) 12. pantu ir iekļāvusi savā akreditācijā, ir veikti šādi vismaz OIE Sauszemes

dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) attiecīgās nodaļas prasībām atbilstoši testi:

II.3.4.

attiecībā uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA) – imūndifūzijas reakcija agara gelā (OIE jeb Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot negatīvu rezultātu ar asins

paraugiem, kuri ņemti   (6), kas ir ne mazāk kā 14 dienas pēc II.3.3. punktā minētā perioda sākuma, un tests pēdējo reizi ir veikts ar asins paraugu, kurš ņemts   (6); nepārsniedzot 90 dienas

pirms olšūnu vai embriju savākšanas, kas paredzēti tirdzniecībai;

II.3.4.1.

attiecībā uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM) – II. 3.3. punktā minētajā periodā ar diviem paraugiem (uztriepēm), kas ņemti vismaz no donorķēves klitora bedrītes un klitora sinusu gļotādas, ir

veikts ierosinātāja identifikācijas tests ar negatīvu rezultātu;

II.3.4.2.

divos gadījumos ar vismaz 7 dienu starplaiku  (6) un   (6), izolējot Taylorella equigenitalis pēc vismaz 7 dienu audzēšanas mikroaerofilos apstākļos, ko uzsāk 24 stundu laikā

pēc paraugu ņemšanas no donordzīvnieka, vai 48 stundu laikā, ja paraugus transportēšanas laikā uztur vēsā temperatūrā,;]

 [II.3.4.2.1.(1)vai nu

vienā gadījumā   (6) ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, nosakot Taylorella equigenitalis genomu, un to uzsākot 48 stundu laikā pēc paraugu noņemšanas

no donordzīvnieka.]

 [II.3.4.2.2.(1)un/vai

II.3.4.2.1. un II.3.4.2.2. punktā minētos paraugus nekādā gadījumā neņem agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu (vietēja ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem

līdzekļiem, un pirms nosūtīšanas uz laboratoriju tos ievieto transporta barotnē ar aktīvo ogli, piemēram, Amies barotnē;

iepriekš aprakstītie embriji iegūti donorķēvju mākslīgās apsēklošanas rezultātā ar spermu, kas savākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst

Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas prasībām;]

 [II.4.(1)vai nu

iepriekš aprakstītie embriji iegūti olšūnu in vitro apaugļošanas rezultātā atbilstīgi apstākļiem, kas norādīti Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 2. punktā, ar

spermu, kas savākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas

prasībām;]

 [II.4.(1)vai

olšūnas nav bijušas saskarē ar zirgu dzimtas dzīvnieku spermu;] [II.4.(1)vai

iepriekš aprakstītās olšūnas vai embriji saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 6. punktu tika nosūtīti uz iekraušanas vietu aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.23. ailē

norādītais numurs.

II.5.

Piezīmes

I daļa

Izcelsmes vieta ir embriju ieguves brigāde vai embriju sagatavošanas grupa, kas veic olšūnu/embriju savākšanu/iegūšanu.I.12. aile.

Galamērķa vieta ir embriju ieguves brigāde, embriju sagatavošanas grupa vai olšūnu/embriju galamērķa saimniecība.I.13. aile.

Norāda konteinera identifikāciju un plombas numuru.I.23. aile.

Norādīt kategoriju: in vivo iegūti embriji, in vivo iegūtas olšūnas, in vitro sagatavoti embriji vai embriji, ar kuriem veiktas mikromanipulācijas.I.31. aile.

Donordzīvnieka identitāte ir dzīvnieka oficiālā identifikācija.

Savākšanas datumu norāda šādā formātā: dd/mm/gggg.

II daļa:

Lieko svītrot.(1)

Tikai apstiprinātas embriju ieguves brigādes vai sagatavošanas grupas, kas atbilstoši Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktam iekļautas sarakstā Komisijas vietnē:(2)

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

OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.(3)

OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.(4)

OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.(5)

Ieraksta datumu.(6)

Zīmoga un paraksta krāsai jāatšķiras no pārējo sertifikātā iekļauto datu krāsas.·

Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Kvalifikācija un amats:Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Attiecīgās LVV Nr.:Lokālā Veterinārā Vienība:

Paraksts:Datums:

Zīmogs
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2010/470 (2015/261) Zirgu olšūnas un embriji – A daļa

II.Veselības informācija II.a.Sertifikāta references numurs II.b. Vietējais references numurs
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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
III.1. Inspekcijas datums III . 2. Sertifikāta references numurs:

III . 3. Dokumentu pārbaude:: Nē Jā

ES standarts

Papildus garantijas

Nacionālās prasības

Apmierinošs

Apmierinošs

Apmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

III.4.Identitātes pārbaude: Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.5.Fiziskā kontrole: Nē Pārbaudīto dzīvnieku skaits

Apmierinošs Neapmierinošs

III.6.Laboratoriskie izmeklējumi: Nē Jā

Datums:

Izmeklēti uz::

Izlases veidā Aizdomas

Rezultāti::Atbrīvots pirms rezultātu saņemšanas Apmierinošs Neapmierinošs

III.7.Labturības kontrole Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.8. Labturības noteikumu pārkāpumi::

III.8.1.Nederīga transportētāja atļauja

III.8.2. Neatbilstošs transports

III.8.3.Pārsniegta blīvuma norma Aprēķinātais attālums

III.8.4. Pārsniegts ceļojuma ilgums

III.8.5. Nepietiekoša ēdināšana un dzirdināšana

III.8.6.Slikta vai nolaidīga izturēšanās pret dzīvniekiem

III.8.7. Papildus pasākumi tālajiem pārvadājumiem

III.8.8. Šofera kvalifikācijas sertifikāts

III.8.9. Žurnālā reģistrētie dati

III.8.10. Citi

II.9. Veselības likumdošanas pārkāpumi

III.9.1. Sertifikāta neesība/ nederīgums

III.9.2.Dokumentu neatbisltība

III.9.3. Neatļauta valsts

III.9.4. Neatzīts reģions/zona

III.9.5. Aizliegtās sugas

III.9.6. Papildus garantiju neesība

III.9.7. Neatzīta novietne

III.9.8.Slimi vai aizdomīgi dzīvnieki

III.9.9. Neapmierinoši testi

III.9.10. Nelegāla vai neesoša identifikācija

III.9.11.Nacionālās prasības nav izpildītas

III.9.12. Nederīga saņēmšanas vietas adrese

III.9.13.Citi

III.10. Transporta ietekme uz dzīvnieku

Mirušo dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Nepiemēroto dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Dzemdību vai abortu skaits:

III.11. Korektīva darbība

III.11.1. Nokavēts izbraukšanas laiks

III.11.2. Pārvietošanas procedūra

III.11.3. Karantīna

III.11.4. Humāna nogalināšana/ Eitanāzija

III.11.5. Karkasu/produktu iznīcināšana

III.II.6. Kravas atgriešana

III.11.7. Produktu apstrāde

III.11.8.7. Produktu izmantošana citiem mērķiem

Identifikācija:

III.12. Rīcība pēc karantīnas

III.12.1.Humāna nogalināšana/Eitanāzija

III.12.2. Atbrīvošana

III. Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Lokālā Veterinārā Vienība Attiecīgās LVV Nr.

Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Kvalifikācija un amats

Datums: Paraksts:

III.13. Inspekcijas vieta

Uzņēmums Novietne Savākšanas centrs

Tirgotāja telpas Atzīta institūcija Spermas centrs

Osta Lidosta Izbraukšanas punkts

Maršruts Citi
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PLĀNOJUMS

1.1.ORGANIZĒTĀJS  nosaukums un adrese (a) (b) 1.2.Par pārvadājumu atbildīgās personas vārds

1.3.Tālrunis/Fakss

2. KOPĒJAIS  PAREDZAMAIS IlGUMS (stundas/dienas)

3.1.NOSŪTĪTĀJVALSTS un vieta

3.2. Datum 3.3.Laiks

4.1. SAŅĒMĒJVALSTS un vieta

4.2. Datum 4.3.Laiks

5.1. Sugas 5.2.Dzīvnieku skaits 5.3.Veterinārā sertifikāta (-u) numurs (-i)

5.4. Paredzamais kravas kopējais svars (kg) 5.5. Kravai paredzētā kopējā platība (m 2)

8.Organizētāja paraksts

6.SARAKSTS AR PAREDZĒTAJIEM ATPŪTINĀŠANAS, PĀRKRAUŠANAS UN ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS PUNKTIEM

7. Es, organizētājs, ar šo apliecinu, ka esmu atbildīgs par iepriekš minēto pārvadājumu un esmu nodrošinājis piemērotus dzīvnieku labturībai atbilstošus

apstākļus visa ceļojuma laikā saskaņā ar Padomes Regulas 1/2005 nosacījumiem

(a) Organizētājs: skatīt definīciju, kas noteikta Padomes Regulas 1/2005 2.punkta (q) apakšpunktā

(b) Ja organizētājs ir transportētājs ir jānorāda atļaujas numurs

6.1.Vietu nosaukumi, kur dzīvnieki tiks atpūtināti vai

pārkrauti (ieskaitot robežšķērsošanas punktus)

6.2.Ierašanās 6.3. Ilgums

(stundās)

6.4.Pārvadātāja nosaukums un atļaujas Nr. (ja

atšķiras no organizētāja)

6.5.identifikācija

Datum Laiks


