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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
I.1. Pošiljatelj

Ime

Naslov

Država

I.2. Referenčna številka spričevala I.2.a. Lokalna referenčna številka::

I.3. Osrednji pristojni organ

I.4. Lokalni pristojni organ

I.5. Prejemnik

Ime

Naslov

Država

I.6. Št. povezanega(ih) originalnega(ih) spričeval(a) Številka(e) spremnega(ih) dokumenta(ov)

I.7. Trgovec

Ime Številka odobritve

I.8. Država izvora ISO koda I.9. Regija izvora Koda I.10. Namembna država ISO koda I.11. Namembna regija Koda

I.12. Kraj izvora/Območje nabiranja

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.13. Namembni kraj

Gospodarstvo Zbirni center Poslovni prostori trgovca

Odobreni obrat Osemenjevalno središče Odobreni gojitveni obrat

Skupina za zbiranje zarodkov Obrat Drugo

Ime

Naslov

Številka odobritve

Poštna koda

I.14. Kraj natovarjanja

Poštna koda

I.15. Datum in čas pošiljanja

I.16. Prevozno sredstvo

Letalo Ladja Železniški vagon

Cestno prevozno sredstvo Drugo

Identifikacija::

Številka(e):

I.17. Prevoznik

Ime

Naslov

Poštna koda

Številka odobritve

Država članica

I.20. Število/količina I.22. Število pakiranj

I.23. Identifikacija kontejnerja/Številka zalivke

I.21 Temperatura proizvodov

Pri prostorski temperaturi Ohlajeni Zamrznjeni

I.25. Živali certificirane kot/proizvodi certificirani za::

I.26. Tranzit prek tretje države

Tretja država ISO koda

Tretja država ISO koda

Tretja država ISO koda

Izstopna točka Koda

Vstopna točka Enota MKT št.:

I.27. Tranzit prek držav članic

Država članica ISO koda

Država članica ISO koda

Država članica ISO koda

I.28. Izvoz

Tretja država ISO koda

Izstopna točka Koda

I.29.  Ocenjeni čas potovanja

I.30. Načrt poti

Da Ne

I.31. Identifikacija živali
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Živalska vrsta Identiteta živali donatorke Datum(i) zbiranja Količina Vrsta pakiranja

Umetna reprodukcija
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Podpisani uradni veterinar potrjujem, da:

je osemenjevalno središče za pridobivanje semena(2), v katerem je bilo navedeno seme odvzeto, pripravljeno in skladiščeno za trgovino, odobril in ga nadzira pristojni organ v skladu s

poglavjem I(I)(1) in poglavjem I(II)(1) Priloge D k Direktivi 92/65/EGS;

II.1.

je osemenjevalno središče za pridobivanje semena v obdobju, ki je trajalo od 30 dni pred dnem prvega odvzema navedenega semena do dne odpreme svežega ali ohlajenega semena ali do preteka

30-dnevnega obdobja skladiščenja zamrznjenega semena:

II.1.1.

bilo na ozemlju ali, v primeru regionalizacije, na delu ozemlja(1) države članice, ki se ni štelo za okuženo s konjsko kugo v skladu s členom 5(2)(a) in (b) Direktive 2009/156/ES(3);II.1.1.1.

izpolnjevalo pogoje za gospodarstvo iz člena 4(5) Direktive 2009/156/ES(3);II.1.1.2.

redilo le enoprste kopitarje, ki niso kazali kliničnih znakov kužnega arteritisa enoprstih kopitarjev in nalezljivega metritisa kobil;II.1.1.3.

so bili v središče sprejeti samo enoprsti kopitarji, ki so izpolnjevali pogoje iz členov 4 in 5 ali členov od 12 do 16 Direktive 2009/156/ES(3);II.2.

je bilo navedeno seme odvzeto žrebcem darovalcem, ki:II.3.

niso kazali nobenih kliničnih znakov nalezljive bolezni pri sprejetju v središče in na dan odvzema semena;II.3.1.

so bili 30 dni pred dnem odvzema semena na gospodarstvih, na katerih v navedenem obdobju noben enoprsti kopitar ni kazal nobenih kliničnih znakov kužnega arteritisa enoprstih kopitarjev ali

nalezljivega metritisa kobil;

II.3.2.

najmanj 30 dni pred dnem prvega odvzema semena ter od datumov prvega vzorca iz točk II.3.5.1., II.3.5.2. ali II.3.5.3. do konca obdobja odvzema niso bili v naravnem pripustu;II.3.3.

so bili testirani z naslednjimi testi, ki izpolnjujejo najmanj zahteve ustreznega poglavja Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali in so bili

izvedeni na vzorcih, odvzetih v skladu z enim od programov iz točke II.3.5., v laboratoriju, ki ga je priznal pristojni organ:

II.3.4.

z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (Cogginsov test) na infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev (IAEK) z negativnim rezultatom] [II.3.4.1.(1)bodisi

s testom ELISA na infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev (IAEK) z negativnim rezultatom] [II.3.4.1.(1)ali

s testom nevtralizacije seruma za kužni arteritis enoprstih kopitarjev (KAEK) z negativnim rezultatom seruma, razredčenega v razmerju 1:4] [II.3.4.2.(1)bodisiin

s testom izolacije virusa za kužni arteritis enoprstih kopitarjev (KAEK) z negativnim rezultatom, izvedenim na alikvotu celotnega semena žrebca darovalca] [II.3.4.2.(1)ali

s testom identifikacije povzročitelja za nalezljivi metritis kobil (NMK), izvedenim dvakrat na vzorcih, odvzetih v razmiku 7 dni, z izolacijo bakterije Taylorella equigenitalis po 7–14-

dnevni kultivaciji iz predsemenske tekočine ali vzorca semena in iz genitalnih brisov, odvzetih vsaj s prepucija, uretre in fosse urethralis, z negativnim rezultatom v vsakem primeru;

II.3.4.3.in

so bili v vsakem primeru testirani po vsaj enem od programov testiranja(4) iz točk II.3.5.1., II.3.5.2. in II.3.5.3., z rezultati, opredeljenimi v točki II.3.4.:II.3.5.

žrebec darovalec je neprekinjeno bival v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena najmanj 30 dni pred dnem prvega odvzema in v navedenem obdobju odvzema semena ter noben enoprsti

kopitar v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena ni prišel v neposreden stik z enoprstim kopitarjem z nižjim zdravstvenim statusom od statusa žrebca darovalca.

II.3.5.1.

Testi iz točke II.3.4. so bili izvedeni na vzorcih, odvzetih(5) pred prvim odvzemom semena in najmanj 14 dni po dnevu začetka najmanj 30-dnevnega obdobja bivanja;

žrebec darovalec je bival v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena najmanj 30 dni pred dnem prvega odvzema in v obdobju odvzema navedenega semena, vendar je zapustil središče pod

pristojnostjo veterinarja središča za neprekinjeno obdobje, ki je bilo krajše od 14 dni, in/ali drugi enoprsti kopitar v središču je prišel v neposreden stik z enoprstim kopitarjem z nižjim

zdravstvenim statusom.

II.3.5.2.

Testi iz točke II.3.4. so bili izvedeni na vzorcih, odvzetih(5) pred prvim odvzemom semena v pripustni sezoni ali obdobjem odvzema v letu odvzema navedenega semena in najmanj 14 dni po

dnevu začetka najmanj 30-dnevnega obdobja bivanja,

test iz točke II.3.4.1. za infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev je bil nazadnje izveden na vzorcu krvi, odvzetem(5) ne več kot 90 dni pred odvzemom navedenega semena,in

 [eden od testov iz točke II.3.4.2. za kužni arteritis enoprstih kopitarjev je bil nazadnje izveden na vzorcu, odvzetem(5) ne več kot 30 dni pred odvzemom navedenega semena](1)bodisiin

 [test izolacije virusa za kužni arteritis enoprstih kopitarjev je bil izveden z negativnim rezultatom na alikvotu celotnega semena žrebca darovalca, odvzetega(5) ne več kot 6 mesecev

pred odvzemom navedenega semena, vzorec krvi, odvzet na isti datum(5), pa je pozitivno reagiral na test nevtralizacije seruma za kužni arteritis enoprstih kopitarjev v razredčini

seruma več kot 1:4]

(1)ali

test iz točke II.3.4.3. na nalezljivi metritis kobil je bil nazadnje izveden na vzorcih, odvzetih(5) ne več kot 60 dni pred odvzemom navedenega semena;in

testi iz točke II.3.4. so bili izvedeni na vzorcih, odvzetih(5) pred prvim odvzemom semena v pripustni sezoni ali obdobjem odvzema v letu odvzema navedenega semena,II.3.5.3.

testi iz točke II.3.4. so bili nazadnje izvedeni na vzorcih, odvzetih(5) ne manj kot 14 dni in ne več kot 90 dni po odvzemu navedenega semena;in

so bili testirani s testi iz točke II.3.5. na vzorcih, odvzetih na naslednje datume:II.3.6.

Datum vzorčenja za teste(5)Datum

začetka(5)

Program

testiranja

Identifikacija semena

 NMK II.3.4.3. KAEK

II.3.4.2.

IAEK

II.3.4.1.

Odvzem

semena

Kraj

bivanja

darovalca

2. vzorec1. vzorecVzorec

semena

Vzorec

krvi
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EVROPSKA UNIJA
2010/470 (2015/261) Seme enoprstih kopitarjev – del B

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju II.a. Referenčna številka spričevala II.b. Lokalna referenčna številka:
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semenu niso bili dodani nobeni antibiotiki;] [II.4.(1)bodi

si

semenu so bili dodani naslednji antibiotiki ali kombinacija antibiotikov za ustvarjanje koncentracije v zadnji razredčini semena, ki znaša najmanj(6):   ;] [II.4.(1)ali

je bilo navedeno seme:II.5.

odvzeto, pripravljeno, skladiščeno in prevoženo pod pogoji, ki so v skladu z zahtevami iz poglavij II(I)(1) in III(I) Priloge D k Direktivi 92/65/EGS;II.5.1.

poslano v kraj natovarjanja v zapečatenem kontejnerju v skladu s točko 1.4 poglavja III(I) Priloge D k Direktivi 92/65/EGS, označenem s številko iz rubrike I.23.II.5.2.

Opombe

Del I:

Kraj izvora ustreza osemenjevalnemu središču za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto.Rubrika

I.12.:

Namembni kraj ustreza osemenjevalnemu središču za pridobivanje ali skladiščenje semena ali namembnemu gospodarstvu.Rubrika

I.13.:

Navedeta se identifikacija kontejnerja in številka zalivke.Rubrika

I.23.:

Identiteta darovalca ustreza uradni identifikaciji živali.Rubrika

I.31.:

Datum odvzema se navede v naslednji obliki: dd/mm/llll.

Številka odobritve središča ustreza številki odobritve osemenjevalnega središča iz rubrike I.12., v katerem je bilo seme odvzeto.

Del II:

Navodila za izpolnjevanje tabele iz točke II.3.6.:

Okrajšave:

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev (IAEK) – 1. testiranjeIAEK-1

IAEK – 2. testiranjeIAEK-2

kužni arteritis enoprstih kopitarjev (KAEK) – 1. testiranje vzorca krviKAEK-

B1

KAEK – 2. testiranje vzorca krviKAEK-

B2

KAEK – 1. testiranje vzorca semenaKAEK-

S1

KAEK – 2. testiranje vzorca semenaKAEK-

S2

nalezljivi metritis kobil (NMK) – 1. testiranje 1. vzorcaNMK-

11
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NMK – 1. testiranje 2. vzorca, odvzetega 7 dni po NMK-11NMK-

12

NMK – 2. testiranje 1. vzorcaNMK-

21

NMK – 2. testiranje 2. vzorca, odvzetem 7 dni po NMK-21NMK-

22

Navodila:

V spodnjem primeru je treba za vsako seme z identifikacijo v stolpcu A opisati program testiranja (točke II.3.5.1., II.3.5.2. in/ali II.3.5.3.) v stolpcu B, v stolpcih C in D pa je treba navesti zahtevane datume.

V zgornjo vrstico stolpcev od 5 do 9 tabele se vnesejo datumi odvzema vzorcev za laboratorijsko testiranje pred prvim odvzemom navedenega semena, kakor se zahteva v točkah II.3.5.1., II.3.5.2. in II.3.5.3.; v

spodnjem primeru so to rubrike IAEK-1, KAEK-B1 ali KAEK-S1 ter NMK-11 in NMK-12.

V spodnjo vrstico stolpcev od 5 do 9 tabele se vnesejo datumi odvzema vzorcev za ponovno laboratorijsko testiranje, kakor se zahteva v točki II.3.5.2 ali II.3.5.3; v spodnjem primeru so to polja IAEK-2, KAEK

-B2 ali KAEK-S2 ter NMK-21 in NMK-22.

Datum vzorčenja za teste(5)Datum

začetka(5)

Program

testiranja

Identifikaci

ja semena

NMK II.3.4.3.KAEK

II.3.4.2.

IAEK

II.3.4.1.

Odvzem

semena

Kraj

bivanja

darovalca

2. vzorec1. vzorecVzorec

semena

Vzorec

krvi

NMK-12NMK-11KAEK-S1KAEK-B1IAEK-1DCBA

NMK-22NMK-21KAEK-S2KAEK-B2IAEK-2

Neustrezno črtati.(1)

Samo odobrena osemenjevalna središča za pridobivanje semena, ki so v skladu s členom 11(4) Direktive Sveta 92/65/EGS na seznamu na spletni strani Komisije:(2)

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

UL L 192, 23.7.2010, str. 1.(3)

Prečrtati programe, ki se ne uporabljajo za pošiljko.(4)

Vstaviti datum v tabelo v točki II.3.6. (glej navodila v delu II opomb).(5)

Vstaviti imena in koncentracije.(6)

Barva žiga in podpisa se mora razlikovati od barve drugih podatkov na spričevalu.·

Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Kvalifikacija in naziv:Ime (s tiskanimi črkami):

Št. povezane LVE:Lokalna veterinarska enota:

Podpis:Datum:

Žig
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EVROPSKA UNIJA IntraTrade spričevalo
III.1. Datum inšpekcijskega pregleda III.2. Referenčna številka spričevala::

III.3. Dokumentarni pregled:: Ne Da

Standard EU

Dodatna jamstva

Nacionalne zahteve

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Zadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

Nezadovoljiv

III.4. Pregled istovetnosti:: Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.5. Fizični pregled:: Ne Skupno število pregledanih živali

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.6. Laboratorijski testi:: Ne Da

Datum:

Test izveden za::

Naključno Sum

Rezultati:: V pripravi Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.7. Pregled glede dobrega počutja živali Ne Da

Zadovoljiv Nezadovoljiv

III.8. Kršitev zakonodaje o dobrem počutju živali::

III.8.1. Neveljavno dovoljenje prevoznika

III.8.2.Neskladnost prevoznih sredstev

III.8.3. Presežena gostota nastanitve živali Povprečna talna površina

III.8.4. Presežen čas potovanja

III.8.5. Nezadostno napajanje in hranjenje

III.8.6. Slabo ali malomarno ravnanje z živalmi

[sl] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[sl] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[sl] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10. Drugo

III.9. Kršitev zakonodaje o zdravstvenem varstvu živali

III.9.1. Spričevala ni ali je neveljavno

III.9.2. Neskladnost med dokumenti

III.9.3. Neodobrena država

III.9.4. Neodobrena regija/cona

III.9.5. Prepovedna živalska vrsta

III.9.6. Ni dodatnih jamstev

III.9.7. Neodobreno gospodarstvo

III.9.8. Bolne ali sumljive živali

III.9.9. Nezadovoljivi testi

III.9.10. Identifikacija manjka ali ni v skladu s predpisi

III.9.11.Nacionalne zahteve niso izpolnjene

III.9.12. Napačen namembni naslov

III.9.13. Drugo

III.10. Vpliv prevoza na živali

Število poginulih živali:: Ocena:

Število za prevoz nesposobnih živali:: Ocena:

Število rojstev ali abortusov:

III.11. Korektivni ukrep

III.11.1. Zamuda pri pošiljanju

III.11.2. Postopek prenosa

III.11.3. Karantena

III.11.4. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.11.5. Uničenje trupov/proizvodov

III.II.6. Vračilo pošiljke

III.11.7. Obdelava proizvodov

III.11.8.7. Uporaba proizvodov za drug namen

Identifikacija:

III.12. Nadaljnji ukrepi ob karanteni

III.12.1. Humana usmrtitev/Evtanazija

III.12.2. Sprostitev

III.14. Uradni veterinar ali uradni inšpektor

Lokalna veterinarska enota Št. povezane LVE

Ime (s tiskanimi črkami):

Kvalifikacija in naziv

Datum: Podpis:

III.13. Kraj inšpekcijskega pregleda

Obrat Gospodarstvo Zbirni center

Poslovni prostori trgovca Odobreni obrat Osemenjevalno središče

Pristanišče Letališče Izstopna točka

Na poti Drugo

5/sl 6



6/sl 6

[sl] PLANNING

[sl] 1.1. ORGANISER name and address (a) (b) [sl] 1.2. Name of the person in charge of the journey

[sl] 1.3. Telephone / Fax

[sl] 2. TOTAL EXPECTED DURATION (hours / days)

[sl] 3.1. Place and country of DEPARTURE

[sl] 3.2. Date [sl] 3.3. Time

[sl] 4.1. Place and country of DESTINATION

[sl] 4.2. Date [sl] 4.3. Time

[sl] 5.1. Species [sl] 5.2. Number of animals [sl] 5.3. Veterinary certificate(s) number(s)

[sl] 5.4. Estimated total weight of the consignment (in kg) [sl] 5.5. Total space foreseen for the consignment (in m²)

[sl] 8. Signature of the organiser

[sl] 6. LIST OF FORESEEN RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS

[sl] 7. I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the above-mentioned journey and I have made suitable arrangements to

safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Council Regulation 1/2005

[sl] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005

[sl] (b) If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified

[sl] 6.1. Name of the places where animals are to be

rested, or transferred (including exit points)

[sl] 6.2. Arrival [sl] 6.3. Length

(in hours)

[sl] 6.4. Transporter name and authorisation N° (if

different from the organiser)

[sl] 6.5 identification

[sl] Date [sl] Time


