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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
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Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy:

a spermagyűjtő központot(2), amelyben a fent leírt spermát kereskedelmi célból gyűjtötték, feldolgozták és tárolták, az illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli a 92/65/EGK irányelv(3) D.

melléklete I. fejezete I.1. és II.1. pontjának megfelelően;

II.1.

a fent leírt sperma első begyűjtését megelőző 30. naptól a friss vagy hűtött sperma feladásának napjáig vagy a fagyasztott sperma 30 napos minimális tárolási idejének lejártáig a spermagyűjtő

központ:

II.1.1.

a 2009/156/EK(4) irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint afrikai lópestissel nem fertőzött tagállam területén vagy regionalizáció esetén területe egy részén(1) volt található;II.1.1.1.

megfelel a gazdaságokra vonatkozó, a 2009/156/EK irányelv 4. cikkének (5) bekezdése szerinti feltételeknek;II.1.1.2.

kizárólag a lovak fertőző arteritisének és a lovak ragályos méhgyulladásának klinikai tüneteitől mentes lófélék elhelyezésére szolgált,II.1.1.3.

Kizárólag a 2009/156/EK irányelv 4. és 5., illetve 12–16. cikkében meghatározott feltételeket teljesítő lóféléket engedték be az központra.II.2.

A fent leírt spermát olyan donor ménekből gyűjtötték, amelyek(et):II.3.

a spermagyűjtő központba történő belépéskor és a spermagyűjtés napján nem mutatták fertőző vagy ragályos betegség semmilyen klinikai tünetét;II.3.1.

a spermagyűjtés időpontját megelőző 30 napos időszakban olyan gazdaságokban tartottak, amelyekben abban az időszakban egyetlen lóféle sem mutatta lovak fertőző arteritisének vagy lovak

ragályos méhgyulladásának semmilyen klinikai tünetét;

II.3.2.

nem használtak természetes fedeztetésre az első spermagyűjtés időpontja előtti legalább 30 napos időszakban, valamint a II.3.5.1., a II.3.5.2., illetve a II.3.5.3. pontban említett első

mintavételtől a gyűjtési időszak végéig;

II.3.3.

az illetékes hatóság által engedélyezett olyan laboratóriumban, amelynek a 882/2004/EK rendelet(5) 12. cikke szerinti akkreditációja magában foglalja az alábbi vizsgálatokat, legalább az OIE

által kiadott, „A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve” vonatkozó fejezete követelményeinek megfelelő alábbi vizsgálatoknak vetettek alá:

II.3.4.

lovak fertőző kevésvérűségének (EIA) kimutatására agargél-immundiffúziós vizsgálat (AGID vagy Coggins-próba) vagy enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálat (ELISA) lovak fertőző

kevésvérűségének kimutatására, negatív eredménnyel;

II.3.4.1.

lovak fertőző arteritisének (EVA) kimutatására,II.3.4.2.

a szérum 1:4 arányú hígításával végzett szérumneutralizációs próba negatív eredménnyel;] [II.3.4.2.1.(1)vagy

a donor mén teljes spermamennyiségének alikvot részén végzett vírusizolációs próba, polimeráz láncreakciós vizsgálat (PCR) vagy valós idejű PCR, negatív eredménnyel;] [II.3.4.2.2.(1)és/vagy

a lovak ragályos méhgyulladásának (CEM) kimutatására irányuló, a donor ménből két alkalommal, legalább hétnapos időközzel, legalább a fitymából (hímvesszőtasakból), a húgycsőből és a

fossa glandisból vett három mintán (tamponon) végzett vizsgálat;

II.3.4.3.

A mintákat minden esetben a donor mén antimikrobiális kezelését követően legalább 7 nappal (szisztémás kezelés) vagy 21 nappal (helyi kezelés) vették és aktív szenes – például Amies –

tápközegbe helyezték a laboratóriumba való szállításukat megelőzően, amely laboratóriumban a szóban forgó mintákat negatív eredménnyel a következő vizsgálatnak vetették alá:

a Taylorella equigenitalis izolálása a donor állatból származó mintavételt követő 24 órán belül, illetve a szállítás során hűtött minták esetében 48 órán belül megkezdett,

mikroaerofil feltételek mellett folyó legalább 7 napos tenyésztés után;]

 [II.3.4.3.1.(1)vagy

a Taylorella equigenitalis genom kimutatása PCR-rel vagy valós idejű PCR-rel a donor állatból származó mintavételt követő 48 órán belül;] [II.3.4.3.2.(1)és/vagy

minden esetben alávetették a II.3.5.1., a II.3.5.2. és a II.3.5.3. pontban részletezett vizsgálati programok legalább egyikének, a II.3.4. pontban említett eredménnyel, a következők szerint:II.3.5.

A donor mént az első spermagyűjtés előtt legalább 30 napig, valamint a fentiekben leírt spermagyűjtési időszak alatt folyamatosan a spermagyűjtő központban tartották, és a spermagyűjtő

központból egyetlen lóféle sem került közvetlen érintkezésbe a donor méneknél alacsonyabb állat-egészségügyi státuszú lófélével.

(6) [II.3.5.1.

A II.3.4. pontban leírt vizsgálatokat olyan mintákon végezték, amelyeket a donor ménből legalább évente egyszer, a tenyészidőszak kezdetekor, illetve a friss, hűtött vagy fagyasztott

spermaként kereskedelmi forgalomba szánt sperma első vételét megelőzően, az első spermavételt megelőző legalább 30 napos tartózkodás kezdeti dátumát követő legalább 14 nappal vettek(7).]

A donor mént az első spermagyűjtés előtt legalább 30 napig, valamint a fent leírt spermagyűjtési időszak alatt a spermagyűjtő központban tartották, de a központ állatorvosának felügyelete alatt

kevesebb mint 14 napos folyamatos időtartamra elhagyta a központot, és/vagy a spermagyűjtő központban más lófélék közvetlen érintkezésbe kerültek alacsonyabb állat-egészségügyi státuszú

lófélékkel.

(6) [II.3.5.2.

A II.3.4. pontban leírt vizsgálatokat olyan mintákon végezték, amelyeket a donor ménből legalább évente egyszer, a tenyészidőszak kezdetekor, illetve a friss, hűtött vagy fagyasztott

spermaként kereskedelmi forgalomba szánt sperma első vételét megelőzően, az első spermavételt megelőző legalább 30 napos tartózkodás kezdeti dátumát követő legalább 14 nappal vettek(7),

a friss, hűtött vagy fagyasztott spermaként kereskedelmi forgalomba szánt sperma első vételének időszaka alatt a donor mént a II.3.4. pontban leírt vizsgálatoknak vetették alá a következők

szerint:

és

a lovak fertőző kevésvérűségének kimutatására a II.3.4.1. pontban leírt vizsgálatok egyikét legutóbb a fent leírt spermagyűjtés időpontja előtt legfeljebb 90 nappal vett(7)

vérmintán végezték;

a)

a lovak fertőző arteritisének kimutatására:b)

 [a II.3.4.2. pontban leírt vizsgálatok egyikét legutóbb a fent leírt spermagyűjtés időpontja előtt legfeljebb 30 nappal vett(7) mintákon végezték;](1)vagy

 [a II.3.4.2.2. pontban leírt vizsgálatok egyikét a donor ménnek a fent leírt spermagyűjtés előtt legfeljebb hat hónappal vett(7) teljes spermamennyiségének

alikvot részén végezték, valamint a donor méntől a hat hónapos időszak során vett(7) vérminta pozitívan reagált a lovak fertőző arteritisére a szérum legalább

1:4 arányú hígításával végzett szérumneutralizációs próba során;]

(1)vagy

a lovak ragályos méhgyulladásának kimutatására a II.3.4.3. pontban leírt vizsgálatok egyikét legutóbb a fent leírt spermagyűjtés előtt legfeljebb 60 nappal vett(7) három mintán

(tamponon) végezték

c)

 [két alkalommal, legalább 7 nap eltéréssel;](1)vagy

 [egy alkalommal, PCR-rel vagy valós idejű PCR-rel.] ](1)vagy

A donor mén nem tesz eleget a 92/65/EGK irányelv D. melléklete II. fejezetének 1.6.a) és 1.6.b) pontjában leírt feltételeknek, és a spermát fagyasztott állapotban való forgalmazás céljából

gyűjtik.

(6) [II.3.5.3.

A II.3.4.1., a II.3.4.2. és a II.3.4.3. pontban leírt vizsgálatokat a donor ménből legalább évente egyszer, a tenyészidőszak kezdetekor vett(7) mintákon végezték,

a II.4.4.1. és a II.4.4.3. pontban leírt vizsgálatokat olyan mintákon végezték, amelyeket a donor ménből a spermagyűjtés időpontjától számított legalább 30 napos tárolási időszakban, a

spermagyűjtő központból való eltávolítás előtt, a fent leírt spermagyűjtés időpontjánál 14 nappal nem korábban, illetve a spermagyűjtés időpontját követő 90 napon belül vettek(7),

és

 [a II.3.4.2. pontban leírt, a lovak fertőző arteritisének kimutatására irányuló vizsgálatokat a spermagyűjtés időpontjától számított legalább 30 napos tárolási

időszakban, a spermagyűjtő központból való eltávolítás, illetve felhasználás előtt, a fent leírt spermagyűjtés időpontjánál 14 nappal nem korábban, illetve a

spermagyűjtés időpontját követő 90 napon belül vett(7) mintákon végezték].

(1)vagyés

 [a lovak fertőző arteritisére szeropozitív mén nem vírusürítő állapotát egy olyan vírusizolálási vizsgálat, PCR vagy valós idejű PRC megerősítette, amelyet a

donor mén teljes spermamennyiségének alikvot részén évente kétszer, legalább négy hónapos időközzel vett(7) mintán negatív eredménnyel végeztek,

valamint a donor mén pozitívan reagált a lovak fertőző arteritisére a szérum legalább 1:4 arányú hígításával végzett szérumneutralizációs próba során.] ]

(1)vagy

alávetették a II.3.5. pontban előírt, az alábbi időpontokban vett mintákon végzett vizsgálatoknak:II.3.6.
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Egészségügyi vizsgálatok céljából végzett mintavétel időpontja(7)Kezdőnap(7)Vizsgálati programA sperma azonosítása

 CEM II.3.4.3. EVA II.3.4.2.EIA II.3.4.1.SpermagyűjtésDonor tartózkodása

2. minta1. mintaSpermamintaVérminta

A spermához nem adtak hozzá antibiotikumot;] [II.4.(1)vagy

A következő antibiotikum vagy antibiotikum-kombináció került hozzáadásra, hogy a végső, hígított sperma koncentrációja legalább a következő értéket elérje(8):   ;] [II.4.(1)vagy

A fent leírt spermát:II.5.

a 92/65/EGK irányelv D. melléklete II. fejezete I.1. pontja és III. fejezete I. pontja követelményeinek megfelelő körülmények között gyűjtötték be, dolgozták fel, tárolták és szállították;II.5.1.

fagyasztott sperma estében a spermagyűjtés időpontjától számított legalább 30 napon keresztül tárolták;II.5.2.

lezárt konténerben szállították a berakodás helyére a 92/65/EGK irányelv D. melléklete III. fejezete I.1.4. pontjának megfelelően, és az I.23. rovatban jelzett számmal látták el.II.5.3.

Megjegyzések

I. rész:

A származási hely a sperma származási helye szerinti spermagyűjtő központ.I.12. rovat:

A rendeltetési hely a spermagyűjtő vagy spermatároló központ, vagy a sperma rendeltetési helye szerinti gazdaság.I.13. rovat:

Fel kell tüntetni a konténer azonosítóját és a plomba számát.I.23. rovat:

A donor adatainak egyezniük kell az állat hatósági azonosító adataival.I.31. rovat:

A gyűjtés időpontját a következő formában kell megadni: éééé/hh/nn.

II. rész:

Kitöltési útmutató a II.3.6. pont alatti táblázathoz:

Rövidítések:
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Lovak fertőző kevésvérűségének (EIA) első vizsgálataEIA-1

Második EIA-vizsgálatEIA-2

Lovak fertőző arteritisének (EVA) első vizsgálata vérmintánEVA-B1

Vérminta második EVA-vizsgálataEVA-B2

Spermaminta első EVA-vizsgálataEVA-S1

Spermaminta második EVA-vizsgálataEVA-S2

Lovak ragályos méhgyulladásának (CEM) első vizsgálata első mintánCEM-11

A CEM-11-et 7 nappal követően vett második minta első CEM-vizsgálataCEM-12

Első minta második CEM-vizsgálataCEM-21

A CEM-21-et 7 nappal követően vett második minta második CEM-vizsgálataCEM-22

Utasítások:

A lenti példában az A. oszlopban a sperma azonosításához a B. oszlopban fel kell tüntetni a vizsgálati programot (II.3.5.1., II.3.5.2. és/vagy II.3.5.3. pont), a C. és D. oszlopban pedig meg kell adni a kért

időpontokat.

A II.3.5.1., II.3.5.2. és II.3.5.3. pontnak megfelelő első spermagyűjtést megelőző, laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavétel időpontjai a táblázat 5–9. oszlopának felső sorában szerepelnek; e rovatokat a

lenti példában EIA-1, EVA-B1 vagy EVA-S1, CEM-11, illetve CEM-12 kód jelöli.

A II.3.5.2.vagy a II.3.5.3. pontnak megfelelő, ismételt laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavétel időpontjai a táblázat 5–9. oszlopának alsó sorában szerepelnek; e rovatokat a lenti példában EIA-2, EVA

-B2 vagy EVA-S2, CEM-21, illetve CEM-22 kód jelöli.

 Egészségügyi vizsgálatok céljából végzett mintavétel időpontja(7)Kezdőnap(

7)

Vizsgálati

program

A sperma azonosítása

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

Spermagyű

jtés

A donor

tartózkodás

a

2. minta1. mintaSpermamin

ta

Vérminta

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

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

A nem kívánt rész törlendő.(1)

Csak a Bizottság honlapján – a 92/65/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően – felsorolt, engedélyezett spermagyűjtő központok:(2)

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

HL L 268., 1992.9.14., 54. o.(3)

HL L 192., 2010.7.23., 1. o.(4)

HL L 165., 2004.4.30., 1. o.(5)

A szállítmányra nem vonatkozó program(ok) kihúzandó(k).(6)

Dátum beillesztése a II.3.6. pontban lévő táblázatba (lásd: Megjegyzések II. részének útmutatója).(7)

A nevek és a koncentrációk megadása.(8)

A bélyegzőnek és az aláírásnak a bizonyítvány más adataitól eltérő színűnek kell lennie.·

Hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Képesítés és beosztás:Név (nagybetűkkel):

A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma::Helyi állat-egészségügyi egység:

Aláírás:Dátum:

Pecsét
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EURÓPAI UNIÓ Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez
III.1. Az ellenőrzés dátuma III.2. Bizonyítvány hivatkozási száma::

III.3. Iratellenőrzés: Nem Igen

EU sztandard

Kiegészítő garanciák

Nemzeti szabályozás

Megfelelő

Megfelelő

Megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

Nem megfelelő

III.4. Azonosság vizsgálat: Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.5. Fizikai ellenőrzés: Nem Az összes állat ellenőrizve

Megfelelő Nem megfelelő

III.6 Laboratóriumi vizsgálatok:: Nem Igen

Dátum:

Vizsgálat célja::

Szúrópróbaszerű Gyanú

Eredmények:: Folyamatban Megfelelő Nem megfelelő

III.7. Állatvédelmi ellenőrzés Nem Igen

Megfelelő Nem megfelelő

III.8. Az állatvédelmi jogszabályok megsértése:

III.8.1. Szállító engedélye érvénytelen

III.8.2. Nem megfelelő szállítóeszköz

III.8.3. Rakodási sűrűség túllépése Átlagos terület

III.8.4. Szállítási idő túllépése

III.8.5. Nem megfelelő itatás és takarmányozás

III.8.6. Rossz vagy hanyag bánásmód az állatokkal

III.8.7. Kiegészítő intézkedések nagy távolságra történő szállítás esetén

III.8.8. A járművezetők képesítési bizonyítványa

III.8.9. A menetlevélben rögzített adatok

III.8.10. Egyéb

III.9. Az egészségügyi jogszabályok megsértése

III.9.1. Hiányzó/Érvénytelen bizonyítvány

III.9.2. Eltérés az okmányoktól

III.9.3. Nem engedélyezett ország

III.9.4. Nem engedélyezett régió/övezet

III. 9.5. Tiltott állatfaj

III.9.6. Kiegészítő biztosítékok hiánya

III.9.7. Nem engedélyezett gazdaság

III.9.8. Beteg vagy betegségre gyanús állatok

III.9.9. Nem megfelelő vizsgálati eredmények

III.9.10. Hiányzó vagy nem jogszerű azonosítás

III.9.11. Nemzeti követelmények be nem tartása

III.9.12. rendeltetési hely címe érvénytelen

III.9.13. Egyéb

III.10. Szállítás hatása az állatokra

Elhullott állatok száma: Értékelés:

Szállításra alkalmatlan állatok száma: Értékelés:

Ellések vagy vetélések száma:

III.11. Korrekciós intézkedések

III.11.1. Késleltetett indulás

III.11.2. Átrakodási eljárás

III.11.3. Karantén

III.11.4. Levágás/kíméletes leölés

III.11.5 Tetemek/Termékek megsemmisítése

III.11.6. Szállítmány visszafordítása

III.11.7. Termékek kezelése

III.11.8.7. Termék egyéb célra történő felhasználása

Azonosítás:

III.12. Karanténból történő elbocsátás

III.12.1. Levágás/kíméletes leölés

III.12.2. Karanténból történő elbocsátás

III.14. hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr

Helyi állat-egészségügyi egység A kapcsolódó helyi állat-egészségügyi egység száma:

Név (nagybetűkkel):

Képesítés és beosztás

Dátum: Aláírás:

III.13. Az ellenőrzés helye

Létesítmény Telep Gyűjtő központ

Kereskedő telephelye Engedélyezett intézmény Termékenyítő központ

Kikötő Repülőtér Kilépési pont

Útvonal Egyéb
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TERVEZÉS

1.1. SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ neve és címe (a) (b) 1.2. A szállításért az út során felelős személy neve

1.3. Telefon / Fax

2. TELJES VÁRHATÓ IDŐTARTAM (órák / napok) / 2. VÁRHATÓ ÖSSZIDŐTARTAM (órák / napok)

3.1. INDÍTÁSI hely és ország

3.2. Dátum 3.3. Idő

4.1. RENDELTETÉSI hely és ország

4.2. Dátum 4.3. Idő

5.1. Állatfaj 5.2. Állatok létszáma 5.3. Állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) száma(i)

5.4. A szállítmány becsült összsúlya (kg-ban megadva) 5.5. A szállítmány tervezett összterülete (m²-ben megadva)

8. Szállításszervező aláírása

6. TERVEZETT PIHENTETÉSI, SZÁLLÍTÁSI VAGY KILÉPTETÉSI PONTOK LISTÁJA

Alulírott, szállításszervező kijelentem, hogy a fent említett szállítás lebonyolításáért vállalom a felelősséget, és az 1/2005/EK tanácsi rendelet

rendelkezéseinek megfelelően megtettem a szükséges előkészületeket az állatok jólétének a szállítás teljes időtartama alatt történő biztosítására.

(a) "Szállításszervező": a fogalom-meghatározást lásd a 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (q) pontjában

(b) Amennyiben a szállításszervező egyben a szállítmányozó, akkor az engedélyének számát/ a jóváhagyási számot meg kell adni

6.1. Azon helyek, ahol az állatok pihentetésre, pihenésre

vagy átrakodásra kerülnek (beleértve a kiléptetési pontokat

6.2. Érkezés 6.3. Időhossz

(órákban mérve)

6.4. Szállítmányozó neve és engedélyezési száma

(amennyiben az különbözik a szállításszervezőétől)

6.5. Azonosítás

dátum Idő


