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EUROPOS SĄJUNGA Vidaus prekybos sertifikatas
I.1. Siuntėjas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

I.2. Sertifikato numeris I.2. a. Vietinis numeris:

I.3. Centrinė kompetentinga institucija

I.4. Vietinė kompetentinga institucija

I.5. Gavėjas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

I.6. Susijusių orginalių sertifikatų numeris(-iai) Lydinčių dokumentų numeris(-iai)

I.7. Prekiautojas

Pavadinimas Patvirtinimo numeris

I.8. Kilmės šalis ISO kodas I.9. Kilmės regionas Kodas I.10. Paskirties šalis ISO kodas I.11. Paskirties regionas Kodas

I.12. Siuntos kilmės adresas/Surinkimo vieta

Laikymo vieta Surinkimo centras Prekiautojo patalpos

Patvirtinta institucija (įmonė,institutas,centras)Spermos surinkimo/laikymo centrasPatvirtinta vandens gyvūnų laikymo vieta

Embrionų surinkimo/gavimo grupė Įmonė Kita

Pavadinimas

Adresas

Patvirtinimo numeris

Pašto kodas

I.13. Paskirties adresas

Laikymo vieta Surinkimo centras Prekiautojo patalpos

Patvirtinta institucija (įmonė,institutas,centras)Spermos surinkimo/laikymo centrasPatvirtinta vandens gyvūnų laikymo vieta

Embrionų surinkimo/gavimo grupė Įmonė Kita

Pavadinimas

Adresas

Patvirtinimo numeris

Pašto kodas

I.14. Pakrovimo vieta

Pašto kodas

I.15. Išvykimo data ir laikas

I.16. Transporto priemonė

Lėktuvas Laivas Geležinkelio vagonas

Kelio transporto priemonė Kita

Identifikacija::

Numeris(-iai):

I.17. Vežėjas

Pavadinimas

Adresas

Pašto kodas

Patvirtinimo numeris

Šalis narė

1.20. Skaičius/Kiekis I.22. Pakuočių/siuntos dalių skaičius

I.23. Konteinerio identifikacija/Plombos numeris

I.21. Produktų temperatūra

Aplinkos temperatūros Atšaldyti Užšaldyti

1.25.  Sertifikuojami gyvūnai/produktai:

1.26. Tranzitas per trečiąją šalį

Trečioji šalis ISO kodas

Trečioji šalis ISO kodas

Trečioji šalis ISO kodas

Išvažiavimo vieta Kodas

Įvažiavimo vieta PVP vieneto numeris

1.27. Tanszitas per šalis nares

Šalis narė ISO kodas

Šalis narė ISO kodas

Šalis narė ISO kodas

1.28. Eksportas

Trečioji šalis ISO kodas

Išvažiavimo vieta Kodas

I.29. Numatoma kelionės trukmė

I.30.  Maršruto planas

Taip Ne

I.31. Gyvūnų identifikacija

1/lt 5

Rūšys Kategorija Patvirtinimo numeris Identifikacija Amžius Pakuočių tipas

Veislei Patvirtintos struktūros Kiti



2/lt 5

Gyvūnų sveikatos patvirtinimasII.1

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad pirmiau aprašyti vienadieniai paukščių jaunikliai:

atitinka a)

 [Tarybos direktyvos 2009/158/EB 6, 9 ir 18 straipsnių nuostatas]i)arba(1)

 [Tarybos direktyvos 2009/158/EB 6 straipsnio a punkto i, ii papunkčių ir b punkto, 9 ir 18 straipsnių nuostatas] ;arba(1)(2)

 [jei išperėti iš perinti skirtų kiaušinių, importuotų atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 HEP arba HER pavyzdžių reikalavimus ir į Tarybos

direktyvos 2009/158/EB 6 straipsnio a punktą ir 9 straipsnio b ir c punktus]

ii)arba(1)(3)

 [jei išperėti iš perinti skirtų kiaušinių, importuotų atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 HEP ar HER pavyzdžio reikalavimus ir į Tarybos

direktyvos 2009/158/EB 6 straipsnio a punkto i, ii papunkčius ir 9 straipsnio b ir c punktus] .

arba(1)(2)(3)

atitinka Tarybos direktyvos 2009/158/EB 15 straipsnio 1 dalies b punktą. b)(4)

atitinka Komisijos sprendimo (-ų)   /ES nuostatas dėl papildomų garantijų, susijusių su    (nurodyti ligą (-as)) ir atitinkančių Tarybos direktyvos 2009/158/EB 16 ir 17 straipsnius.c)(5)

 [neskiepyti nuo Niukaslo ligos;]arbad)(1)

 [skiepyti nuo Niukaslo ligos, naudojant:arba(1)

   (vakcinos pavadinimas ir tipas (gyva ar inaktyvuota) ir vakcinai (-oms) naudota Niukaslo ligos viruso padermė)    (data)] .

yra iš pulko, kurio paukščiai:e)

 [neskiepyti nuo Niukaslo ligos;]arba(1)

 [skiepyti nuo Niukaslo ligos, naudojant:arba(1)

   (vakcinos pavadinimas ir tipas (gyva ar inaktyvuota) ir vakcinai (-oms) naudota Niukaslo ligos viruso padermė)    (data)] .

vienadieniai paukščių jaunikliai įleidimui į veislinių arba produkcinių naminių paukščių pulkus yra kilę iš pulkų, ištirtų pagal taisykles, nustatytas Komisijos sprendimu 2003/644/EB, ir

gauti neigiami rezultatai.

 f)(6)

Tinkamumo žmonių maistui patvirtinimasII.2.

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad pirmiau aprašyti vienadieniai paukščių jaunikliai:

yra iš pulko, kuris buvo patikrintas dėl visuomenės sveikatai pavojingų salmonelių serotipų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003. Pulko paskutinio

tikrinimo, kurio rezultatai yra žinomi, data:     Pulko viso tikrinimo rezultatai:

a)(7)

 [teigiami;]arba(1)(8)

 [neigiami]arba(1)(8)

ir, jeigu skirti veisti, vykdant II.2.a punkte nurodytą kontrolės programą, nebuvo nustatyta nei Salmonella enteritidis, nei Salmonella typhimurium.b)(7)

Papildoma informacija apie sveikatąII.3.

Ši siunta atitinka Komisijos sprendime   /ES nustatytas gyvūnų sveikatos sąlygas, susijusias su apsaugos priemonėmis nuo labai patogeniško paukščių gripo, kurio potipis nėra H5N1. II.3.1.(1)(8)

Ši siunta atitinka Komisijos sprendime 2006/415/EB nustatytas gyvūnų sveikatos sąlygas. II.3.2.(1)

Ši siunta atitinka Komisijos sprendime   /ES nustatytas gyvūnų sveikatos sąlygas, susijusias su vakcinacija nuo paukščių gripo. II.3.3.(1)(9)

Pastabos

I dalis.

Veterinarijos sertifikato (ų) numeris (-iai).I.6 langelis:

Registracijos numeris (geležinkelio vagonų ar konteinerio ir sunkvežimių), reiso numeris (orlaivio) ar pavadinimas (laivo).I.16 langelis:

naudoti atitinkamus SS kodus: 01.05, 01.06.39.I.19 langelis:

Kategorija: pasirinkti vieną iš toliau nurodytų galimybių: grynoji linija / seneliai / tėvai / jaunos dedeklės / mėsiniai paukščiai / kita.I.31 langelis:

Patvirtinimo numeris: nurodyti kilmės pulko (-ų) patvirtintos (-ų) įmonės (-ių) numerį (-ius).

Identifikavimas: nurodyti kilmės pulko identifikavimo informaciją ir prekės ženklą.

Amžius: įrašyti išperėjimo datą.

II dalis.

Palikti tinkamą variantą.(1)

Taikoma tik tokiu atveju, jeigu laikomasi II.3.1 arba II.3.2 punkto reikalavimų.(2)

Jeigu vienadieniai paukščių jaunikliai išperinti iš kiaušinių, importuotų iš trečiosios šalies, paskirties ūkyje juos reikia laikyti izoliuotus laikotarpį, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 VIII priedo

II dalyje ir IX priedo II dalyje. Vienadienių paukščių jauniklių galutinės paskirties šalies kompetentingai institucijai per TRACES sistemą turi būti pranešta apie šį reikalavimą.

(3)

Patvirtinti išsiuntimą į valstybę narę, kurią ES patvirtino kaip nevykdančią skiepijimo prieš Niukaslo ligą: šiuo metu: Suomija ir Švedija. Kitais atvejais nuorodą išbraukti.(4)

Prireikus užpildyti.(5)

Sertifikuoti siuntoms į Suomiją ir Švediją. Kitais atvejais nuorodą išbraukti.(6)

Pagal II.2 punktą garantijos taikomos tik Gallus gallus rūšies naminiams paukščiams arba kalakutams.(7)

Jei kurių nors iš toliau nurodytų serotipų tyrimų rezultatai pulko gyvavimo metu buvo teigiami, nurodykite, kad jie buvo teigiami.(8)

Gallus gallus veislinių paukščių pulkai: Salmonella hadar, Salmonella Virchow ir Salmonella infantis.

Produkcinių naminių paukščių pulkai: Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium.

Taikoma tik valstybėms narėms, atliekančioms vakcinaciją nuo paukščių gripo pagal ES patvirtintą vakcinacijos planą.(9)

Antspaudo ir parašo spalva turi skirtis nuo kitų sertifikato įrašų spalvos.·
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EUROPOS SĄJUNGA
2011/879 (2009/158) Vienadieniai paukščių jaunikliai

II. Sveikatos būklė II.a. Sertifikato numeris II.b. Vietinis numeris:

2/lt 5



Valstybinis veterinarijos gydytojas arba valstybinis inspektorius

Kvalifikacija ir pareigos:Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis):

Vietinio veterinarijos vieneto numeris:Vietinis veterinarijos vienetas:

Parašas:Data:

Antspaudas
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EUROPOS SĄJUNGA
2011/879 (2009/158) Vienadieniai paukščių jaunikliai

II. Sveikatos būklė II.a. Sertifikato numeris II.b. Vietinis numeris:

3/lt 5
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EUROPOS SĄJUNGA Vidaus prekybos sertifikatas
III.1. Tikrinimo data III.2. Sertifikato numeris:

III.3. Dokumentų patikrinimas: Ne Taip

ES standartas

Papildomos garantijos

Nacionaliniai reikalavimai

Patenkinamas

Patenkinamas

Patenkinamas

Nepatenkinamas

Nepatenkinamas

Nepatenkinamas

III.4. Atitikties patikrinimas:: Ne Taip

Patenkinamas Nepatenkinamas

III.5.  Fizinis patikrinimas:: Ne Iš viso patikrinta gyvūnų

Patenkinamas Nepatenkinamas

III.6.   Laboratoriniai tyrimai:: Ne Taip

Data:

Tirta dėl::

Atsitiktiniai mėginiai Įtarimas

Rezultatai:: Laukiamas Patenkinamas Nepatenkinamas

III.7.  Gyvūnų gerovės patikrinimas Ne Taip

Patenkinamas Nepatenkinamas

III.8.Gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimas::

III.8.1. Negaliojantys vežėjo dokumentai

III.8.2. Transporto priemonės neatitikimai

III.8.3. Per didelis gyvūnų tankumas Vidutinis plotas

III.8.4. Per ilgas kelionės laikas

III.8.5. Nepakankamas vandens bei pašaro kiekis

III.8.6. Neprižiūrimi gyvūnai/Blogas elgesys

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

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

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

III.8.10. Kita

III.9. Sveikatos reikalavimų pažeidimas

III.9.1. Nėra/Negaliojantis sertifikatas

III.9.2. Neatitinka informacijos lydinčiuose dokumentuose

III. 9.3. Nepatvirtinta šalis

III.9.4. Nepatvirtintas regionas/Zona

III.9.5. Draudžiamos rūšys

III.9.6. Nėra papildomų garantijų

III.9.7. Nepatvirtinta laikymo vieta

III.9.8. Sergantys, ar įtariami sergant gyvūnai

III.9.9. Netinkami tyrimai

III.9.10.  Nėra ar negaliojanti identifikacija

III.9.11. Nacionalinių reikalavimų neatitikimas

III.9.12. Neteisingas paskirties vietos adresas

III.9.13. Kita

III.10.  Transportavimo įtaka gyvūnams

Kritusių gyvūnų skaičius: Įvertinimas:

Netinkamų vežti gyvūnų skaičius: Įvertinimas:

Atsivedimų ar abortų skaičius:

III.11. Korekciniai veiksmai

III.11.1. Uždelstas išvykimas

III.11.2. Perkėlimas/perkrovimas

III.11.3. Karantinavimas

III.11.4. Humaniškas žudymas/Eutanazija

III.11.5. Skerdenų/Produktų sunaikinimas

III.II.6. Siuntos grąžinimas

III.11.7. Produktų apdorojimas

III.11.8.7. Produktų panaudojimas kitam tikslui

Identification:

III.12. Po karantinavimo

III.12.1. Humaniškas žudymas/Eutanazija

III.12.2. Išleidimas

III.14. Valstybinis veterinarijos gydytojas arba valstybinis inspektorius

Vietinis veterinarijos vienetas Vietinio veterinarijos vieneto numeris

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis):

Kvalifikacija ir pareigos

Data: Parašas:

III.13. Apžiūros vieta

Įmonė Laikymo vieta [lt] Assembly centre

Prekiautojo patvirtinta laikymo vieta Patvirtinta institucija Spermos surinkimo centras

Uostas Oro uostas Išvažiavimo vieta

Kelyje Kiti

4/lt 5
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[lt] PLANNING

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

[lt] 1.3. Telephone / Fax

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

[lt] 3.1. Place and country of DEPARTURE

[lt] 3.2. Date [lt] 3.3. Time

[lt] 4.1. Place and country of DESTINATION

[lt] 4.2. Date [lt] 4.3. Time

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

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

[lt] 8. Signature of the organiser

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

[lt] 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

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

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

[lt] 6.1. Name of the places where animals are to be rested,

or transferred (including exit points)

[lt] 6.2. Arrival [lt] 6.3. Length

(in hours)

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

different from the organiser)

[lt] 6.5 identification

[lt] Date [lt] Time


