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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 6

Liik Doonori andmed Kogumise kuupäev(ad) Kogus Pakendiliik

Kunstlik sigimine
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Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan, et:

seemendusjaam(2), kus eespool kirjeldatud sperma on kaubanduseks kogutud, töödeldud ja säilitatud, on pädeva asutuse poolt tunnustatud ja kontrollitud direktiivi 92/65/EMÜ(3) D lisa I

peatüki I osa punkti 1 ja I peatüki II osa punkti 1 kohaselt;

II.1.

ajavahemikul, mis algas 30 päeva enne eespool kirjeldatud sperma esimest kogumist ja kestis kuni värske või jahutatud sperma lähetamiseni või külmutatud sperma 30päevase minimaalse

säilitusperioodi lõpuni, vastas seemendusjaam järgmistele tingimustele:

II.1.1.

asus liikmesriigi territooriumil või piirkondadeks jaotamise korral territooriumi osas(1), mida peeti direktiivi 2009/156/EÜ(4) artikli 5 lõike 2 punktide a ja b kohaselt hobuste Aafrika katkust

vabaks;

II.1.1.1.

vastas ettevõtte suhtes direktiivi 2009/156/EÜ artikli 4 lõikes 5 sätestatud tingimused;II.1.1.2.

seemendusjaamas peeti üksnes selliseid hobuslasi, kellel ei esinenud hobuste viirusarteriidi ega hobuste nakkava metriidi kliinilisi tunnuseid;II.1.1.3.

seemendusjaama on lubatud ainult hobuslasi, kes vastavad direktiivi 2009/156/EÜ artiklites 4 ja 5 või artiklites 12–16 sätestatud tingimustele;II.2.

eespool kirjeldatud sperma on kogutud doonortäkkudelt:II.3.

kellel ei olnud seemendusjaama vastuvõtmise ajal ega sperma kogumise päeval nakkushaiguste kliinilisi tunnuseid;II.3.1.

keda on 30 päeva enne sperma kogumist peetud ettevõtetes, kus ühelgi hobuslasel ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul esinenud viirusarteriidi ega hobuste nakkava metriidi kliinilisi

tunnuseid;

II.3.2.

keda ei ole kasutatud loomulikuks paaritamiseks vähemalt 30 päeva enne esimest spermakogumist ega punktides II.3.5.1, II.3.5.2 või II.3.5.3 osutatud esimese proovi võtmisest kuni

kogumisperioodi lõpuni;

II.3.3.

kes on läbinud testid, mis vastavad vähemalt OIE avaldatud maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu asjakohases peatükis esitatud nõuetele ja mis on tehtud pädeva

asutuse tunnustatud laboris, ning labori akrediteeringule on vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004(5) artiklile 12 lisatud järgnevalt osutatud testid:

II.3.4.

hobuste nakkava kehvveresuse suhtes negatiivse tulemusega agar-geeli immunodifusioontest (AGID test või Cogginsi test) või ensüüm-immunosorptsioonanalüüs (ELISA test);II.3.4.1.

hobuste viirusarteriidi suhtesII.3.4.2.

seerumi neutralisatsiooni test, mille tulemus seerumilahuse lahjendusel 1:4 oli negatiivne;] [II.3.4.2.1.(1)kas

viirusisolatsiooni test, polümeraasi ahelreaktsioon või reaalajas jälgitav polümeraasi ahelreaktsioon, mille tulemus doonortäku kogu sperma alikvoodi puhul oli negatiivne;] [II.3.4.2.2.(1)ja/või

hobuste nakkava metriidi suhtes tauditekitaja määramise test, mis on tehtud doonortäkult kahel korral vähemalt 7päevase vahega võetud kolmest tampooniproovist, mis võetakse vähemalt

kürvatupest, kusitist ja kusitilohust;

II.3.4.3.

Proovid ei ole mingil juhul võetud enne kui 7 päeva (süsteemne ravi) või 21 päeva (kohalik ravi) pärast doonortäku antimikroobset ravi ja on paigutatud aktiivsöega transportsöötmesse (nt

Amiesi sööde) enne saatmist laborisse, kus neile on tehtud üks järgmine test, mille tulemus on negatiivne:

Taylorella equigenitalis'e isoleerimise test mikroaerofiilses keskkonnas tehtud vähemalt 7päevasest külvist, mis on külvatud 24 tunni jooksul pärast doonorloomalt proovide

võtmist või 48 tunni jooksul, kui proove hoitakse veo ajal jahedas;]

 [II.3.4.3.1.(1)kas

Taylorella equigenitalis'e genoomi määramine polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) või reaalajas polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) teel 48 tunni jooksul pärast doonorloomalt

proovide võtmist;]

 [II.3.4.3.2.(1)ja/või

kes on kõikidel juhtudel teinud punktis II.3.4 esitatud asjakohase tulemusega läbi vähemalt ühe punktides II.3.5.1, II.3.5.2 ja II.3.5.3 kirjeldatud testimiskavadest kooskõlas järgmiste nõuetega:II.3.5.

doonortäkk on viibinud vähemalt 30 päeva jooksul enne sperma esimest kogumist ja spermakogumise ajal püsivalt seemendusjaamas ning ei ole puutunud kõnealusel ajavahemikul otseselt

kokku ühegi seemendusjaamas viibiva doonortäkust halvema tervisliku seisundiga hobuslasega.

(6) [II.3.5.1.

Punktis II.3.4 kirjeldatud testid on tehtud proovidest, mis on võetud(7) doonortäkult vähemalt kord aastas paaritushooaja algul või enne kauplemiseks ettenähtud värske, jahutatud või

külmutatud sperma esimest kogumist, kuid kõige varem 14 päeva pärast esimesele sperma kogumisele eelnenud vähemalt 30päevase pidamisperioodi algust.]

doonortäkk on viibinud vähemalt 30 päeva jooksul enne eespool kirjeldatud sperma esimest kogumist ja spermakogumise ajal seemendusjaamas, kuid lahkus jaama veterinaararsti vastutusel

jaamast kuni 14 järjestikukse päeva pikkuseks perioodiks ja/või teised hobuslased puutuvad seemendusjaamas otseselt kokku madalama tervisestaatusega hobuslastega.

(6) [II.3.5.2.

Punktis II.3.4 kirjeldatud testid on tehtud proovidest, mis on võetud(7) doonortäkult vähemalt kord aastas paaritushooaja algul või enne kauplemiseks ettenähtud värske, jahutatud või

külmutatud sperma esimest kogumist, kuid kõige varem 14 päeva pärast esimesele sperma kogumisele eelnenud vähemalt 30päevase pidamisperioodi algust;

kauplemiseks ettenähtud värske, jahutatud või külmutatud sperma kogumise ajal on doonortäkule tehtud punktis II.3.4 kirjeldatud testid järgnevalt:ning

üks punktis II.3.4.1 kirjeldatud hobuste nakkava kehvveresuse test on viimati tehtud vereproovi põhjal, mis on võetud(7) kõige rohkem 90 päeva enne eespool kirjeldatud

sperma kogumist;

a)

hobuste viirusarteriidi suhtesb)

 [üks punktis II.3.4.2 kirjeldatud test on viimati tehtud vereproovi põhjal, mis on võetud(7) kõige rohkem 30 päeva enne eespool kirjeldatud sperma

kogumist;]

(1)kas

 [üks punktis II.3.4.2.2 kirjeldatud test doonortäkult kogutud(7) kogu sperma ühest alikvoodist on tehtud mitte rohkem kui kuus kuud enne eespool kirjeldatud

sperma kogumist ning doonortäkult kõnealuse kuue kuu jooksul võetud vereproov(7) andis hobuste viirusarteriidi suhtes tehtud viirusisolatsiooni testis

seerumi rohkem kui 1:4 lahjenduse juures positiivse tulemuse;]

(1)või

üks punktis II.3.4.3 kirjeldatud hobuste nakkava metriidi test on viimati tehtud kolmest tampooniproovist, mis on võetud(7) kõige rohkem 60 päeva enne eespool kirjeldatud

sperma kogumist

c)

 [kahel korral vähemalt 7päevase vahega;](1)kas

 [ühel korral ja selle puhul on kasutatud polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) või reaalajas polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR)] ;](1)või

doonortäkk ei vasta direktiivi 92/65/EMÜ D lisa II peatüki punktide 1.6.a ja 1.6.b nõuetele ja spermat kogutakse külmutatud spermaga kauplemiseks.(6) [II.3.5.3.

Punktides II.3.4.1, II.3.4.2 ja II.3.4.3 kirjeldatud testid tehti proovidest, mis on võetud(7) doonortäkult vähemalt kord aastas paaritushooaja algul,

punktides II.3.4.1 ja II.3.4.3 kirjeldatud testid tehti proovidest, mis on võetud(7)doonortäkult vähemalt 30päevase säilitamisperioodi jooksul alates sperma kogumise päevast ja enne sperma

seemendusjaamast äraviimist; proovid peavad olema võetud mitte varem kui 14 päeva ja mitte hiljem kui 90 päeva pärast eespool kirjeldatud sperma kogumisperioodi algust,

ning

 [punktis II.3.4.2 kirjeldatud testid hobuste viirusarteriidi suhtes on tehtud proovidest, mis on võetud(7) vähemalt 30päevase säilitamisperioodi jooksul alates

sperma kogumise päevast ja enne sperma seemendusjaamast äraviimist või kasutamist; proovid peavad olema võetud mitte varem kui 14 päeva ja mitte

hiljem kui 90 päeva pärast eespool kirjeldatud sperma kogumisperioodi algust.]

(1)kasning

 [doonortäkult kaks korda aastas vähemalt 4kuulise vahega kogutud kogu sperma ühest alikvoodist võetud proovidest(7) tehtud viirusisolatsioonitesti, PCR-

testi või reaalajas toimuva PCR-testiga on tehtud kindlaks, et seropositiivne doonortäkk ei ole hobuste viirusarteriidi levitaja ning doonortäkk on seerumi

neutralisatsiooni testil hobuste viirusarteriidi suhtes seerumilahjendusel vähemalt 1:4 andnud positiivse tulemuse.] ]

(1)või

kellelt on võetud punktis II.3.5 ette nähtud testideks vajalikud proovid järgmistel kuupäevadel:II.3.6.

Terviseuuringuteks vajalike proovide võtmise kuupäev(7)Alustamise kuupäev(7)TestikavaAndmed sperma kohta
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 CEM II.3.4.3. EVA II.3.4.2.EIA II.3.4.1.Sperma kogumineDoonori viibimine

2. proov1. proovSpermaproovVereproov

spermale ei ole lisatud antibiootikume;] [II.4.(1)kas

on lisatud järgmine antibiootikum või antibiootikumide kombinatsioon nii, et kontsentratsioon sperma lõpplahjenduses oleks mitte vähem kui(8):   ;] [II.4.(1)või

kirjeldatud sperma:II.5.

on kogutud, töödeldud, säilitatud ja transporditud tingimustel, mis vastavad direktiivi 92/65/EMÜ D lisa II peatüki I osa punktis 1 ja III peatüki I osas sätestatud nõuetele;II.5.1.

on säilitatud vähemalt 30päevase perioodi jooksul alates sperma kogumise päevast, kui tegemist on külmutatud spermaga;II.5.2.

on saadetud laadimispunkti plommitud konteineris, mis vastab direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III peatüki I osa punktile 1.4 ja kannab lahtris I.23 osutatud numbrit.II.5.3.

Märkused

I osa:

päritolukoha all peetakse silmas seemendusjaama, kust sperma pärineb.Lahter I.12.:

sihtkoha all peetakse silmas seemendusjaama või spermasäilituskeskust või ettevõtet, kuhu sperma on lähetatud.Lahter I.13.:

konteineri identifitseerimistunnus ja plommi number.Lahter I.23.:

doonorlooma andmeteks märgitakse looma ametlikud identifitseerimisandmed.Lahter I.31.:

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

II osa:

Punktis II.3.6. esitatud tabeli täitmise juhend

Lühendid:

hobuste nakkava kehvveresuse esimene testEIA-1
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hobuste nakkava kehvveresuse teine testEIA-2

hobuste viirusarteriidi esimese testi vereproovEVA-B1

hobuste viirusarteriidi teise testi vereproovEVA-B2

hobuste viirusarteriidi esimese testi spermaproovEVA-S1

hobuste viirusarteriidi teise testi spermaproovEVA-S2

hobuste nakkava metriidi esimese testi esimene proovCEM-11

hobuste nakkava metriidi esimese testi teine proov, mis on võetud 7 päeva pärast CEM-11 prooviCEM-12

hobuste nakkava metriidi teise testi esimene proovCEM-21

hobuste nakkava metriidi teise testi teine proov, mis on võetud 7 päeva pärast CEM-21 prooviCEM-22

Kasutusjuhend:

Iga spermadoosi kohta, mis on nimetatud veerus A, tuleb veerus B nimetada testikava (punktid II.3.5.1, II.3.5.2 ja/või II.3.5.3) ning veerud C ja D tuleb täita vastavate kuupäevadega.

Kuupäevad, mil on võetud proovid laboratoorseteks testideks enne eespool kirjeldatud esimest sperma kogumist (nagu on nõutud punktides II.3.5.1, II.3.5.2 ja II.3.5.3), tuleb märkida tabeli veergude 5–9

ülemisele reale ehk allpool esitatud tabeli puhul lahtritesse EIA-1, EVA-B1 või EVA-S1 ja CEM-11 ja CEM-12.

Kuupäevad, mil on võetud laboratoorseteks testideks kordusproovid, nagu on nõutud punktis II.3.5.2 või II.3.5.3, tuleb märkida veergude 5–9 alumisele reale, st lahtritesse EIA-2, EVA-B2 või EVA-S2 ja CEM-

21 ja CEM-22.

Terviseuuringuteks vajalike proovide võtmise kuupäev(7)Alustamise

kuupäev(7)

TestikavaAndmed sperma kohta

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

Sperma

kogumine

Doonori

viibimine

2. proov1. proovSpermapro

ov

Vereproov

CEM-12CEM-11EVA-S1EVA-B1EIA-1DCBA

CEM-22CEM-21EVA-S2EVA-B2EIA-2

Mittevajalik maha tõmmata.(1)

Ainult tunnustatud seemendusjaamad, mis on loetletud 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.

EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.(3)

ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.(4)

ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.(5)

Maha tõmmata kava(d), mida saadetise puhul ei kohaldata.(6)

Lisada punktis II.3.6 esitatud tabelis märgitud kuupäev (vt II osa märkustes esitatud juhiseid).(7)

Sisestada nimetused ja kontsentratsioonid.(8)

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 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

5/et 6



6/et 6

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


