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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchodovanie  vo vnútri Spoločenstva
I.1. Odosielateľ

Meno

Adresa

Krajina

I.2. Referenčné číslo certifikátu I.2.a.Miestne referenčné číslo:

I.3. Príslušný kompetentný orgán

I.4. Príslušný miestny  orgán

I.5. Príjemca

Meno

Adresa

Krajina

I.6. Číslo(a) súvisiacich  originálnych certifikátov  Číslo(a) sprievodných dokladov

I.7. Sprostredkovateľ

Meno Čislo schválenia

I.8. Krajina pôvodu ISO kód I.9. Región (oblasť) pôvodu Kód I.10.Krajina určenia ISO kód I.11. Región (oblasť) určenia Kód

I.12. Miesto pôvodu/Miesto zberu

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Čislo schválenia

PSČ / Oblasť

I.13. Miesto určenia

Chov Zberné stredisko Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán Inseminačná stanica Schválené vodné hospodárstvo

Tím pre embryá Prevádzkareň Iné

Meno

Adresa

Čislo schválenia

PSČ / Oblasť

I.14. Miesto naloženia

PSČ / Oblasť

I.15. Dátum a čas odjazdu

I.16. Dopravný prostriedok

Lietadlo Loď Železničný vagón

Cestné vozidlo Iné

Identifikácia::

Číslo(a):

I.17. Prepravca

Meno

Adresa

PSČ / Oblasť

Čislo schválenia

Členský štát

I.20. Počet/Množstvo I.22. Počet balení

I.23. Označenie kontajnera/Číslo plomby

I.21 Teplota produktov

Pri teplote prostredia Chladené Zmrazené

I.25. Zvietratá certifikované ako/produkty certifikované pre::

I.26. Tranzit cez tretiu krajinu

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Tretia krajina ISO kód

Miesto výstupu Kód

Vstupný bod Číslo HIS:

I.27. Tranzit cez členské štáty

Členský štát ISO kód

Členský štát ISO kód

Členský štát ISO kód

I.28. Vývoz

Tretia krajina ISO kód

Miesto výstupu Kód

I.29.Odhadovaný čas cesty

I.30. Plán cesty

Áno Nie

I.31.Identifikácia zvierat
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Druh Totožnosť darcu Dátum/y odberu Množstvo Druh obalu

Umelá reprodukcia
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Ja, dolupodpísaný úradný veterinárny lekár, týmto osvedčujem, že:

Stanica pre odber spermy(2), v ktorej bola sperma opísaná vyššie odobratá, spracovaná a uskladnená na účely obchodovania, je schválená príslušným orgánom a je pod jeho dohľadom v súlade s

kapitolou I(I)(1) a kapitolou I(II)(1) prílohy D k smernici 92/65/EHS,

II.1.

počas obdobia začínajúceho sa 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy opísanej vyššie a do dátumu, kedy bola čerstvá alebo chladená sperma vyexpedovaná, alebo do dňa, kedy vypršalo 30-

dňové obdobie skladovania mrazenej spermy, stanica pre odber spermy:

II.1.1.

sa nachádzala na území, alebo v prípade rozdelenia na regióny v časti územia(1) členského štátu bez predpokladaného výskytu afrického moru koní v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b)

smernice 2009/156/ES(3);

II.1.1.1.

spĺňala podmienky týkajúce sa poľnohospodárskeho podniku/chovu stanovené v článku 4 ods. 5 smernice 2009/156/ES(3)II.1.1.2.

nachádzali sa v nej len koňovité, ktoré nevykazovali klinické príznaky vírusovej arteritídy koní a infekčnej metritídy koní;II.1.1.3.

Do stanice boli prijaté iba koňovité spĺňajúce podmienky stanovené v článkoch 4 a 5 alebo v článkoch 12 až 16 smernice 2009/156/ES(3)II.2.

Sperma opísaná vyššie bola odobratá darcovským žrebcom, ktoré:II.3.

v čase prijatia do stanice a v deň odberu spermy nevykazovali žiadne klinické príznaky infekčnej alebo nákazlivej choroby;II.3.1.

sa počas 30 dní pred dátumom odberu spermy nachádzali v poľnohospodárskych podnikoch/chovoch, kde počas uvedeného obdobia žiaden kôň (Equinae) nevykazoval žiadne klinické príznaky

vírusovej arteritídy koní, ani infekčnej metritídy koní,

II.3.2.

sa minimálne počas 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a od dátumov odberu prvej vzorky uvedených v bodoch II.3.5.1., II.3.5.2. alebo II.3.5.3. až do konca doby odberu nepoužili na

prirodzené párenie,

II.3.3.

sa podrobili týmto testom, ktoré spĺňajú aspoň požiadavky príslušnej kapitoly Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorú vydala Svetová organizácia pre zdravie

zvierat (OIE), vykonaným na vzorkách odobratých v súlade s jedným z programov špecifikovaných v bode II.3.5 v laboratóriu uznanom príslušným orgánom:

II.3.4.

agar gélovému imunodifúznemu testu (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA) s negatívnym výsledkom;] [II.3.4.1.(1)buď

testu ELISA na infekčnú anémiu koní (EIA) s negatívnym výsledkom,] [II.3.4.1.(1)alebo

sérum neutralizačnému testu na vírusovú arteritídu koní (EVA) s negatívnym výsledkom pri zriedení séra 1:4,] [II.3.4.2.(1)buďa

vírus izolačnému testu vírusovej arteritídy koní (EVA) vykonanému s negatívnym výsledkom na alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca,] [II.3.4.2.(1)alebo

testu na identifikáciu pôvodcu infekčnej metritídy koní (CEM – contagious equine metritis) vykonanému pri dvoch príležitostiach na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi

v intervale siedmich dní izoláciou Taylorella equigenitalis po kultivácii v trvaní 7 až 14 dní z predejakulačnej tekutiny alebo vzorky spermy a z výteru z genitálií, ktoré boli odobraté

aspoň z predkožky, uretry a močovej jamky, s negatívnym výsledkom v každom prípade,

II.3.4.3.a

sa podrobili s výsledkami špecifikovanými v bode II.3.4 v každom prípade aspoň jednému z testovacích programov (4) podrobne opísaných v bodoch II.3.5.1., II.3.5.2. a II.3.5.3. takto:II.3.5.

Darcovský žrebec sa trvalo zdržiaval v stanici pre odber spermy aspoň počas 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu spermy opísanej vyššie a žiadne zvieratá čeľade

koňovité v príslušnej stanici pre odber spermy neprišli do priameho styku so zvieratami čeľade koňovité, ktoré by mali horší zdravotný stav ako príslušný darcovský žrebec.

II.3.5.1.

Testy opísané v bode II.3.4. boli vykonané na vzorkách odobratých(5) pred prvým odberom spermy a minimálne 14 dní po začiatku doby pobytu s trvaním minimálne 30 dní.

Darcovský žrebec sa zdržiaval v stanici pre odber spermy aspoň počas 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu spermy opísanej vyššie, ale na zodpovednosť

veterinárneho lekára sa z príslušnej stanice vzdialil na nepretržité obdobie kratšie ako 14 dní, a/alebo sa iný jedinec čeľade koňovitých v stanici pre odber spermy dostal do priameho kontaktu s

jedincom čeľade koňovitých, ktorý má horší zdravotný stav.

II.3.5.2.

Testy opísané v bode II.3.4. boli vykonané na vzorkách odobratých(5) pred prvým odberom spermy v rámci sezónneho reprodukčného cyklu alebo doby odberu v roku, kedy bola sperma opísaná

vyššie odobratá, a minimálne 14 dní po začiatku doby pobytu s trvaním minimálne 30 dní,

test opísaný v bode II.3.4.1. zameraný na infekčnú anémiu koní sa vykonal na vzorke krvi odobratej(5) nie viac ako 90 dní pred odberom spermy opísanej vyššie,a

 [jeden z testov opísaných v bode II.3.4.2. zameraný na vírusovú arteritídu koní sa vykonal na vzorke odobratej(5) nie viac ako 30 dní pred odberom spermy opísanej vyššie,](1)buďa

 [vírus izolačný test na vírusovú arteritídu koní sa vykonal s negatívnym výsledkom na alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca odobratej(5) nie viac ako šesť mesiacov pred

tým, ako bola sperma opísaná vyššie odobratá, a vzorka krvi odobratá v ten istý deň(5) reagovala pozitívne pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní pri zriedení séra

v pomere viac ako 1:4,]

(1)alebo

test opísaný v bode II.3.4.3. zameraný na infekčnú metritídu koní sa naposledy vykonal na vzorkách odobratých(5) nie viac ako 60 dní pred odberom spermy opísanej vyššie.a

Testy opísané v bode II.3.4. boli vykonané na vzorkách odobratých(5) pred prvým odberom spermy v rámci sezónneho reprodukčného cyklu alebo doby odberu v roku, kedy bola sperma opísaná

vyššie odobratá,

II.3.5.3.

testy opísané v bode II.3.4. sa naposledy vykonali na vzorkách odobratých(5) najmenej 14 dní a najviac 90 dní po odbere spermy opísanej vyššie.a

sa podrobili testovaniu stanovenému v bode II.3.5. na vzorkách odobratých v tieto dni:II.3.6.

Dátum odberu vzoriek na účely zdravotných vyšetrení(5)Dátum

začatia(5)

Program

testovania

Identifikácia spermy

 CEM II.3.4.3. EVA

II.3.4.2.

EIA

II.3.4.1.

Odber

spermy

Pobyt

darcu

2. vzorka1. vzorkaVzorka

spermy

Vzorka

krvi
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K sperme neboli pridané žiadne antibiotiká;] [II.4.(1)buď

Bolo pridané toto antibiotikum alebo kombinácia antibiotík na dosiahnutie koncentrácie v konečnej zriedenej sperme najmenej(6):   ;] [II.4.(1)aleb

o

Sperma opísaná vyššie bola:II.5.

odobratá, spracovaná, uskladnená a prepravovaná v podmienkach, ktoré sú v súlade s požiadavkami kapitol II(I)(1) a III(I) prílohy D k smernici 92/65/EHS;II.5.1.

odoslaná na miesto nakládky v zapečatenej nádobe v súlade s bodom 1.4 kapitoly III(I) prílohy D k smernici 92/65/EHS, s číslom uvedeným v kolónke I.23.II.5.2.

Poznámky

Časť I:

údaj o mieste pôvodu zodpovedá stanici pre odber spermy, z ktorej sperma pochádza.Kolónk

a I.12.:

údaj o mieste určenia zodpovedá stanici pre odber alebo skladovanie spermy alebo poľnohospodárskemu podniku/chovu, pre ktorý je sperma určená.Kolónk

a I.13.:

uvádza sa označenie nádoby a číslo plomby.Kolónk

a I.23:

údaj o identite darcu zodpovedá oficiálnej identifikácii zvieraťa.Kolónk

a I.31.:

dátum odberu sa uvádza v tomto formáte: dd/mm/rrrr.

schvaľovacie číslo stanice korešponduje so schvaľovacím číslom stanice pre spermu uvedenej v kolónke I.12., v ktorej bola sperma odobratá.

Časť II:

Usmernenia na vyplnenie tabuľky v bode II.3.6:

Skratky:

Vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (EIA), prvýkrátEIA-1

Vyšetrenie na EIA, druhýkrátEIA-2

Vyšetrenie vzorky krvi na vírusovú arteritídu koní (EVA), prvýkrátEVA-

B1

Vyšetrenie vzorky krvi na EVA, druhýkrátEVA-

B2

Vyšetrenie vzorky spermy na EVA, prvýkrátEVA-

S1

Vyšetrenie vzorky spermy na EVA, druhýkrát

Č
a
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EVA-S2

Vyšetrenie na infekčnú metritídu koní (CEM), prvýkrát, prvá vzorkaCEM-

11

Vyšetrenie na CEM, prvýkrát, druhá vzorka odobratá 7 dní po CEM-11CEM-

12

Testovanie na CEM, druhýkrát, prvá vzorkaCEM-

21

Vyšetrenie na CEM, druhýkrát, druhá vzorka odobratá 7 dní po CEM-21CEM-

22

Pokyny:

Pre každú spermu uvedenú v stĺpci A v príklade nižšie sa musí v stĺpci B uviesť príslušný testovací program (II.3.5.1., II.3.5.2. a/alebo II.3.5.3.) a do stĺpcov C a D sa musia vpísať požadované dátumy.

Dátumy, kedy boli vzorky odobraté na laboratórne testovanie pred prvým odberom spermy opísanej vyššie, ako sa požaduje v II.3.5.1., II.3.5.2. a II.3.5.3., sa vpisujú do vrchného riadku stĺpcov 5 až 9 tabuľky –

kolónky s označením EIA-1, EVA-B1 alebo EVA-S1 a CEM-11 a CEM-12 v príklade nižšie.

Dátumy, kedy boli odobraté vzorky na opakované laboratórne testovanie, ako sa požaduje v súlade s II.3.5.2 alebo II.3.5.3. sa vpisujú do spodného riadku stĺpcov 5 až 9 tabuľky – kolónky s označením EIA-2,

EVA-B2 alebo EVA-S2 a CEM-21 a CEM-22 v príklade nižšie.

Dátum odberu vzoriek na účely zdravotných vyšetrení(5)Dátum

začatia(5)

Program

testovania

Identifikáci

a spermy

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

Odber

spermy

Pobyt

darcu

2. vzorka1. vzorkaVzorka

spermy

Vzorka

krvi

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

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

Nehodiace sa prečiarknite.(1)

Len schválené stanice pre odber spermy uvedené v súlade s článkom 11 ods. 4 smernice Rady 92/65/EHS na internetovej stránke Komisie:(2)

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

Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.(3)

Vyškrtnite program(-y), ktorý(-é) sa zásielky netýka(-jú).(4)

Vpíšte dátum uvedený v tabuľke v bode II.3.6 (podľa usmernenia v časti II poznámok).(5)

Vložte názvy a koncentrácie.(6)

Farba pečiatky a podpisu sa musí odlišovať od farby ostatných údajov uvedených v osvedčení.·

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

Č. lokálnej veterinárnej jednotky (LVU):Lokálna veterinárna jednotka:

Podpis:Dátum:

Pečiatka

Č
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EURÓPSKA ÚNIA Certifikát pre obchodovanie  vo vnútri Spoločenstva
III.1. Dátum kontroly III.2. Referenčné číslo certifikátu::

III.3. Dokladová kontrola: Nie Áno

EÚ Štandard

Dodatočné garancie

Národné požiadavky

Uspokojivé

Uspokojivé

Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

III.4. Identifikačná kontrola: Nie Áno

Uspokojivé Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola: Nie Celkový počet kontrolovaných zvierat

Uspokojivé Neuspokojivé

III.6. Laboratórne skúšky: Nie Áno

Dátum:

Testované na::

Náhodne Podozrenie

Výsledky:: Nevybavené Uspokojivé Neuspokojivé

III.7. Kontrola dobrých životných podmienok zvierat (welfare)Nie Áno

Uspokojivé Neuspokojivé

III.8.Porušenie predpisov týkajúcich dobrých životných podmienik  zvierat (welfare)::

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok

III.8.3. Prekročená hustota nakládky Priemerný priestor

III.8.4.Prekročený čas cesty

III.8.5.Nedostatočné napájanie a kŕmenie

III.8.6. Nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie so zvieratami

III.8.7. Doplnkové opatrenia pre dlhotrvajúce cesty

III.8.8. Certifikát spôsobilosti vodiča

III.8.9. Údaje zaregistrované v denníku

III.8.10.Iné

III.9. Porušenie legislatívy týkajúcej sa zdravia zvierat

III.9.1. Chýbajúci/neplatný certifikát

III.9.2. Nesúlad s dokladmi

III.9.3. Neschválená krajina

III.9.4. Neschválená oblasť/zóna

III.9.5. Zakázaný druh

III.9.6. Absencia dodatočných garancií

III.9.7. Neschválený chov

III.9.8. Zvieratá choré alebo podozrivé z choroby

III.9.9. Neuspokojivé testy

III.9.10. Neprávoplatná identifikácia alebo jej absencia

III.9.11. Nesplnené národné požiadavky

III.9.12. Neplatná adresa miesta určenia

III.9.13. Iné

III.10. Vplyv prepravy na zvieratá

Počet uhynutých zvierat:: Odhad:

Počet nespôsobilých zvierat:: Odhad:

Počet pôrodov, alebo abortov:

III.11. Opravné činnosti

III.11.1. Oneskorenie odjazdu

III.11.2. Procedúra presunu

III.11.3. Karanténa

III.11.4. Humánne usmrtenie/Eutanázia

III.11.5. Likvidácia tiel/produktov

III.II.6. Vrátenie zásielky

III.11.7. Ošetrenie produktov

III.11.8.7. Využitie produktov na iné účely

Identifikácia:

III.12 Následné umiestnenie do karantény

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

III.14. Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Lokálna veterinárna jednotka Č. lokálnej veterinárnej jednotky (LVU)

Meno (veľkými písmenami):

Kvalifikácia a názov

Dátum: Podpis:

III.13. Miesto kontroly

Prevádzkareň Chov Zberné  stredisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Inseminačná stanica

Prístav Letisko Miesto výstupu

Na ceste Iné
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PLÁNOVANIE

1.1. Meno ORGANIZÁTORA a adresa (a) (b) 1.2. Meno osoby zodpovednej za cestu

1.3. Telefón / Fax

2. CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ DĹŽKA (hodiny/dni)

3.1. Miesto a krajina ODCHODU

3.2. Dátum 3.3. Čas

4.1. Miesto a krajina URČENIA

4.2. Dátum 4.3. Čas

5.1. Druhy 5.2. Počet zvierat 5.3. Číslo (a) veterinárneho certifikátu(ov)

5.4. Celková odhadovaná hmotnosť zásielky (v kg) 5.5. Celkový priestor plánovaný pre zásielku (v m2)  

8. Podpis organizátora

6. ZOZNAM PLÁNOVANÝCH ZASTÁVOK, PREKLÁDOK ALEBO VÝSTUPNÝCH BODOV

Ja, organizátor, týmto potvrdzujem, že som zodpovedný za organizáciu vyššie uvedenej cesty a zabezpečil som vhodné podmienky pre dobré životné

podmienky zvierat počas cesty v súlade s ustanoveniami smernice Rady 1/2005

(a) Organizátor: pozri definíciu v článku 2(q) nariadenia Rady 1/2005

Ak je organizátor aj dopravca  číslo povolenie musí byt špecifikované.

6.1. Názov miesta kde budú zvieratá odpočívať alebo budú

prekladané (vrátane výstupných bodov)

6.2. Príchod 6.3. Dĺžka (v

hodinách)

6.4. Meno dopravcu a číslo povolenia (ak je odlišný

od organizátora)

6.5 identifikácia

Dátum Čas


