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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 Kiekis

Žmonių maistui



2/lt 5

Bendrieji reikalavimaiII.1

Aš, toliau pasirašęs valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad šio sertifikato I dalyje nurodyti akvakultūros gyvūnai arba jų produktai:

atitinka Tarybos direktyvoje 2006/88/EB nustatytus pateikimo rinkai reikalavimus.II.1.1

(1)(2) [Reikalavimai, taikomi virusinei hemoraginei septicemijai (VHS), infekcinei hematopoezinei nekrozei (IHN), infekcinei lašišų anemijai (ILA), Koi Herpesvirus (KHV), Marteilia

refringens, Bonamia ostreae ir (arba) baltmei (vitiligui) imlių rūšių gyvūnams

II.2

Aš, toliau pasirašęs valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad nurodyti akvakultūros gyvūnai arba jų produktai:

(1) kilę iš valstybės narės, zonos ar teritorinio vieneto, paskelbto neužkrėstu (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ILA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [baltme (vitiligu)]

remiantis Direktyvos 2006/88/EB VII skyriumi.]

II.2.1

Vežimo ir ženklinimo reikalavimaiII.3

Aš, toliau pasirašęs valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad:

nurodyti akvakultūros gyvūnai arba jų produktai:II.3.1

laikomi sąlygomis, įskaitant vandens kokybę, nekeičiančiomis jų sveikatos būklės,(i)

prireikus, atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnyje nustatytus bendruosius gyvūnų vežimo reikalavimus,(ii)

vežimo talpykla ar mažasis žvejybos traleris prieš pakrovimą yra švarūs ir išdezinfekuoti arba anksčiau nebuvo naudoti, irII.3.2

siuntos tapatumas nustatomas iš talpyklos išorėje arba, vežant mažuoju žvejybos traleriu, laivo manifeste esančios įskaitomos etiketės su atitinkama informacija, nurodyta šio sertifikato I dalies

I.8–I.13 langeliuose, ir iš tokio užrašo:

II.3.3

„(1) [Žuvys]  (1) [Moliuskai]  (1) [Vėžiagyviai]  skirtos (-i) (1) [juos toliau perdirbti]  (1) [išsiuntimo centrams ar panašioms įmonėms]  (1) [valymo centrams ar panašioms įmonėms]  prieš juos

teikiant vartoti žmonių maistui Europos Sąjungoje“].

(1)(3) [Patvirtinimas, skirtas siuntoms, kilusioms iš teritorijos, kurioje taikomos kontrolės priemonėsII.4

Aš, toliau pasirašęs valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad:

(1) [nurodyti gyvūnai buvo patikrinti per 24 valandas po pakrovimo ir neturėjo klinikinių ligos požymių] ,arbaII.4.1

(1) [apie kiaušinėlius ir moliuskus – atvežti iš ūkio ar moliuskų auginimo ploto, kuriame remiantis ūkio ar moliuskų auginimo ploto dokumentais, nėra ligos požymių] ;arba

nurodyti gyvūnai kilę iš teritorijos, kurioje taikomos kontrolės priemonės dėl (1) [epizootinio opinio sindromo (EOS)]  (1) [epizootinės hematopoezinės nekrozės (EHN)]  (1) [virusinės

hemoraginės septicemijos (VHS)]  (1) [infekcinės hematopoezinės nekrozės (IHN)]  (1) [infekcinės lašišų anemijos (ILA)]  (1) [Koi Herpesvirus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus

marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [Tauros sindromo]  (1) [geltongalvių (angl. Yellowhead) ligos]  (1) [baltmės (vitiligo)]  (1)(4) [šios

naujos ligos:   ] ;

II.4.2

nurodytus gyvūnus leidžiama pateikti rinkai remiantis nustatytomis kontrolės priemonėmis, irII.4.3

siuntos tapatumas nustatomas iš talpyklos išorėje arba, vežant mažuoju žvejybos traleriu, laivo manifeste esančios įskaitomos etiketės su atitinkama informacija, nurodyta šio sertifikato I dalies

I.8–I.13 langeliuose, ir iš tokio užrašo:

II.4.4

„(1) [Žuvys]  (1) [Moliuskai]  (1) [Vėžiagyviai]  kilusios (-ę) iš teritorijos, kurioje taikomos kontrolės priemonės“]

(1)(5) [Reikalavimai, taikomi OsHV-1 µvar virusui imlių rūšių gyvūnams.II.5

Aš, toliau pasirašęs valstybinis inspektorius, patvirtinu, kad nurodyti akvakultūros gyvūnai:

(1) [kilę iš valstybės narės ar teritorinio vieneto,arba

kurioje (-iame) apie OsHV-1 µvar virusą turi būti pranešama kompetentingai institucijai, o kompetentinga institucija privalo nedelsdama išnagrinėti pranešimus apie įtariamus

užkrėtimo šia liga atvejus,

(a)

kurioje (-iame) visi į šią valstybę narę arba jos teritorinį vienetą įvežami OsHV-1 µvar virusui imlių rūšių akvakultūros gyvūnai atitinka šios sertifikato II.5 dalyje išdėstytus

reikalavimus;

(b)

(1) [kuri(-s) atitinka lygiaverčius Direktyvos 2006/88/EB VII skyriuje nustatytiesiems ligos nebuvimo reikalavimus,]arba(c)

(1) [apie siuntas, skirtas valstybei narei ar teritoriniam vienetui, kuriuose vykdoma Sprendimu 2010/221/ES patvirtinta programa – kurioje (-iame) taip pat vykdoma

Sprendimu 2010/221/ES patvirtinta priežiūros programa,]  ]

ir (arba)

(1) [buvo laikyti karantine sąlygomis, bent lygiavertėmis Sprendime 2008/946/EB nustatytoms sąlygoms.] ]arba

Pastabos

I dalis.

I.12 ir I.13 langeliai. Prireikus, naudojamas leidimo numeris, skirtas atitinkamam ūkiui ar moliuskų auginimo plotui, ar įmonei.•

I.19 langelis. Naudoti atitinkamus SS kodus: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 arba 0307.•

I.20 ir I.31 langeliai. Kiekis: nurodyti bendrą skaičių.•

II dalis.

Palikti tinkamą variantą.(1)

Šio sertifikato II.2 dalis taikoma rūšių, imlių vienai ar daugiau antraštinėje dalyje nurodytų ligų, gyvūnams. Ligoms imlios rūšys išvardytos Direktyvos 2006/88/EB IV priedo II dalyje.(2)

Kad būtų leidžiama įvežti siuntą į valstybę narę, zoną ar teritorinį vienetą, kurie paskelbti neužkrėstais VHS, IHN, ILA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ar baltme (vitiligu), arba

kuriuose vykdoma priežiūros ar likvidavimo programa, nustatyta remiantis Direktyvos 2006/88/EB 44 straipsnio 1 arba 2 dalimis, reikia palikti šį teiginį, jeigu siuntoje yra gyvūnų,

priklausančių rūšims, imlioms ligai (-oms), kuria (-iomis) valstybė narė, zona ar teritorinis vienetas nėra užkrėsti ar dėl kurios (-ių) vykdoma (-os) programa (-os), nebent siunta skirta

perdirbimo įmonėms, kurioms suteiktas leidimas remiantis Direktyvos 2006/88/EB 4 straipsnio 2 dalimi, arba išsiuntimo centrams, valymo centrams ar panašioms įmonėms, kuriose įrengta

nuotekų valymo sistema, kuria inaktyvuojami atitinkami patogenai, arba iki priimtino lygio sumažinamas pavojus, kad ligos pateks į gamtinius vandenis.

Informaciją apie kiekvieno Europos Sąjungos ūkio ar moliuskų auginimo ploto statusą dėl ligos galima rasti http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.

Šio sertifikato II.4 dalis taikoma toms akvakultūros gyvūnų ir jų produktų siuntoms, prie kurių remiantis Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 8 straipsniu turi būti pridedamas sertifikatas ir kurias

laikydamasi Direktyvos 2006/88/EB pateikimo rinkai reikalavimų kompetentinga institucija leidžia išvežti iš teritorijos, kurioje taikomos nuostatos dėl kontrolės, nustatytos

Direktyvos 2006/88/EB V skyriaus 3–6 skirsniuose, arba iš valstybės narės, zonos, ar teritorinio vieneto, kuriame vykdoma likvidavimo programa, patvirtinta remiantis šios direktyvos

44 straipsnio 2 dalimi .

(3)

Taikoma, kai imamasi priemonių remiantis Direktyvos 2006/88/EB 41 straipsniu.(4)

Šio sertifikato II.5 dalis taikoma tik siuntoms, skirtoms išsiuntimo centrams, valymo centrams ar panašioms įmonėms valstybėse narėse arba teritoriniuose vienetuose, laikomuose neužkrėstais

OsHV-1 µvar virusu, arba kuriuose vykdoma Sprendimu 2010/221/ES patvirtinta programa dėl OsHV-1 µvar viruso, o siuntose yra rūšių, Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 II priedo C dalyje

nurodytų imliomis OsHV-1 µvar virusui.

(5)

II.5 dalyje išdėstyti reikalavimai netaikomi siuntoms, skirtoms išsiuntimo centrams, valymo centrams ar panašioms įmonėms, kuriose įrengta kompetentingos institucijos patvirtinta nuotekų

valymo sistema, kuria inaktyvuojami apvalkale esantys virusai arba iki priimtino lygio sumažinamas pavojus, kad ligos pateks į gamtinius vandenis.
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EUROPOS SĄJUNGA
350/2011 (1251/2008) Žmonių maistui vartoti skirtų akvakultūros

gyvūnų ir jų produktų pateikimas rinkai

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
350/2011 (1251/2008) Žmonių maistui vartoti skirtų akvakultūros

gyvūnų ir jų produktų pateikimas rinkai

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


