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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 4

Rūšys Kategorija Donoro tapatybė Surinkimo data (datos) Kiekis Pakuočių tipas

Dirbtinis veisimas



2/lt 4

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad:

pirmiau aprašytas (-us) kiaušialąstes / embrionus(1) surinko kompetentingos institucijos patvirtinta surinkimo grupė(2) ir jos (jie) buvo paruoštos (-i) atitinkamoje laboratorijoje;II.1.

kiaušialąstės / embrionai(1) buvo surinktos (-i) iš kumelių donorių, kurios:II.2.

surinkimo dieną buvo patalpose, esančiose valstybės narės teritorijoje arba suskirstymo į regionus atveju valstybės narės teritorijos dalyje, kuri pagal Direktyvos 2009/156/EB(3) 5 straipsnio 2 dalies

a ir b punktus nebuvo laikoma užkrėsta afrikine arklių liga,

II.2.1.

buvo veterinaro prižiūrimuose ūkiuose, kurie surinkimo dieną atitiko Direktyvos 2009/156/EB 4 straipsnio reikalavimus,II.2.2.

iki surinkimo buvo laikomos ūkiuose, kuriuose 60 dienų nebuvo jokių kontaginio arklių metrito klinikinių požymių,II.2.3.

nebuvo kergiamos 30 dienų iki kiaušialąsčių / embrionų(1) surinkimo,II.2.4.

kiek man žinoma ir kiek galiu nustatyti, neturėjo sąlyčio su arkliniais, sirgusiais infekcine ar užkrečiamąja liga, 15 dienų iki kiaušialąsčių / embrionų(1) surinkimo,II.2.5.

surinkimo dieną neturėjo jokių infekcinės ar užkrečiamosios ligos klinikinių požymių;II.2.6.

kiaušialąstės / embrionai(1) buvo surinktos (-i), paruoštos (-i), saugotos (-i) ir vežtos (-i) laikantis sąlygų, atitinkančių Direktyvos 92/65/EEB D priedo reikalavimus;II.3.

kumelių donorių dirbtiniam apvaisinimui naudota sperma atitinka Direktyvos 92/65/EEB(4)(1) reikalavimus;II.4.

embrionams gauti in vitro būdu naudotos kiaušialąstės atitinka Direktyvos 92/65/EEB(1) reikalavimus.II.5.

Paaiškinimai

I dalis.

kilmės vieta sutampa su embrionų surinkimo grupe, kuri surinko kiaušialąstes / embrionus.I.12

langelis:

paskirties vieta sutampa su embrionų surinkimo grupe, embrionų gavimo grupe arba su kiaušialąsčių / embrionų paskirties ūkiu.I.13

langelis:

nurodomas konteinerio identifikavimo ir plombos numeris.I.23

langelis:

kategorija: nurodyti, ar: tai in vivo būdu gauti embrionai, in vivo būdu gautos kiaušialąstės, in vitro būdu gauti embrionai ar embrionai, su kuriais atliktos mikromanipuliacijos;I.31

langelis:

donoro tapatybė sutampa su oficialiai nurodytu gyvūnu;

surinkimo data nurodoma taip: metai/mėnuo/diena;

grupės patvirtinimo numeris sutampa su embrionų surinkimo grupe, kuri surinko kiaušialąstes / embrionus.

II dalis.

Nereikalingą įrašą išbraukti.(1)

Tik pagal Tarybos direktyvos 92/65/EEB 11 straipsnio 4 dalį į sąrašą įtrauktos patvirtintos embrionų surinkimo grupės; žr. Komisijos svetainę(2)

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

OL L 192, 2010 7 23, p. 1.(3)

Netaikoma kiaušialąstėms.(4)

Antspaudo ir parašo spalva turi skirtis nuo kitų sertifikato įrašų spalvos.·

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
2015/261 Arklinių rūšių gyvūnų kiaušialąstės ir embrionai. C dalis

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

2/lt 4
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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

3/lt 4



4/lt 4

[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


