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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

Oficiali identifikacija Gyvūnų amžius

Veislei Skerdimui Penèjimui



2/lt 5

 [Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad taikytinų Direktyvos 64/432/EEB nuostatų laikomasi ir I dalyje aprašyti gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:](1)arba

 [Remdamasis informacija, pateikta oficialiame dokumente arba sertifikate, kurio A ir B skirsnius užpildė valstybinis arba patvirtintas veterinarijos gydytojas, atsakingas už kilmės ūkį, aš, toliau

pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad taikytinų Direktyvos 64/432/EEB nuostatų laikomasi ir I dalyje aprašyti gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:]

(1)(2)arba

A skirsnisII.1.

Gyvūnai yra iš ūkio (-ių) ir zonos (-ų), kuriems pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus netaikomi jokie draudimai ar apribojimai, susiję su gyvūnų ligomis, kurios turi poveikio

kiaulėms;

II.1.1.

 [ūkis (-iai) yra valstybėje narėje arba jos teritorijos dalyje, kurioje veikia priežiūros tinklas, patvirtintas pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą   /  /ES (įrašyti numerį);](1)ir

Gyvūnai yra veisimui ar produkcijai skirtos kiaulės, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies c punkte, ir, remiantis turima informacija, 30 pastarųjų dienų ar nuo

gimimo, jei joms mažiau kaip 30 dienų, jos buvo laikomos kilmės ūkyje (-iuose) ir per šį laikotarpį į tą (tuos) ūkį (-ius) nebuvo patekęs joks iš trečiosios šalies importuotas gyvūnas,

nebent jis buvo izoliuotas nuo visų kitų ūkio (-ių) gyvūnų.]

 [II.1.2.(1)arba

Gyvūnai yra skersti skirtos kiaulės, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies b punkte.] [II.1.2.(1)arba

Gyvūnai yra veisimui arba produkcijai skirtos naminės kiaulės iš ūkio (-ių), oficialiai pripažinto (-ų) taikančiu (-iais) kontroliuojamąsias laikymo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB)

Nr. 2075/2005 8 straipsnyje, kurios nebuvo vežamos per surinkimo centrą, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies o punkte, neatitinkantį Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 IV

priedo I skyriaus A dalyje nustatytų reikalavimų.]

(1) [II.1.3.

Gyvūnai yra skersti skirtos naminės kiaulės ir yra(1) [II.1.3.

neatjunkytos ir jaunesnės nei 5 savaičių;] [II.1.3.1(1)arba

iš ūkio (-ių), oficialiai pripažinto (-ų) taikančiu (-iais) kontroliuojamąsias laikymo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 8 straipsnio 1 dalyje, [II.1.3.1(1)arba

kurio (-ių) visų paršavedžių ir kuilių skerdenos tikrinamos dėl Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)arba

kurio (-ių) 10 proc. skersti siunčiamų gyvūnų skerdenų tikrinama dėl Trichinella;] [II.1.3.1.1.(1)ir (arba)

kuris (-ie) yra valstybėje narėje, kurioje per pastaruosius 3 metus naminės kiaulės, laikomos ūkiuose, oficialiai pripažintuose taikančiais kontroliuojamąsias

laikymo sąlygas, nebuvo užsikrėtusios autochtoniniais Trichinella nematodais, ir per tą laikotarpį buvo nuolat vykdomi tyrimai pagal Reglamento (EB)

Nr. 2075/2005 2 straipsnį;]

 [II.1.3.1.1.(1)arba

kuris (-ie) yra valstybėje narėje, kurios ankstesni duomenys apie nuolat vykdomus tokių ūkių ar ūkių grupės, kuriai jie priklauso, paskerstų kiaulių tyrimus leidžia

bent 95 proc. pasitikėti, kad Trichinella gali būti užsikrėtusi ne daugiau kaip viena kiaulė iš milijono;] ]

 [II.1.3.1.1.(1)arba

iš ūkio (-ių), oficialiai pripažinto (-ų) taikančiu (-iais) kontroliuojamąsias laikymo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 8 straipsnio 2 dalyje, ir esančio (-ių)

Belgijoje arba Danijoje.] ]

 [II.1.3.1(1)arba

B skirsnisII.2.

Šiame skirsnyje pateiktas siuntos aprašymas atitinka informaciją, įrašytą I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. ir I.31. punktuose.

C skirsnis(4) [II.3.

Per 24 valandas iki numatyto išvežimo gyvūnai buvo patikrinti    (įrašyti datą)  pagal Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 2 dalį ir neturėjo klinikinių infekcinės ar užkrečiamosios ligos

požymių

II.3.1.

Gyvūnai yra iš ūkio (-ių) ir, kai taikoma, patvirtinto surinkimo centro bei zonos (-ų), kuriems pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus netaikomi jokie draudimai ar apribojimai, susiję

su gyvūnų ligomis, kurios turi poveikio kiaulėms.

II.3.2.

Gyvūnai tenkina papildomas garantijas dėl:(1) [II.3.3.

Aujeskio ligos, kaip nustatyta Komisijos sprendimo   /   /   (įrašyti numerį)    straipsnyje (įrašyti straipsnio numerį);]] [II.3.3.1.(1)arba

   (įrašyti atitinkamos ligos pavadinimą pagal Direktyvos 64/432/EEB E priedo II dalį), kaip nustatyta Komisijos sprendimo   /  /   (įrašyti numerį)    straipsnyje (įrašyti

straipsnio numerį).] ]

 [II.3.3.2.(1)ir (arba)

Gyvūnai tenkina papildomas garantijas dėl:(1) [

Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 8 straipsnio 2 dalį(*)] [II.3.3.3.(1) arba

Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3 straipsnio reikalavimus.(**)] [II.3.3.3.(1) arba

Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3a straipsnio reikalavimus.(***)] [II.3.3.3.(1) arba

Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 4 straipsnio reikalavimus.(***)] ] [II.3.3.3.(1) arba

Gyvūnai nebuvo laikomi patvirtintame surinkimo centre ilgiau nei šešias dienas.II.3.4.

Sudarytos sąlygos vežti gyvūnus transporto priemonėse, kurios sukonstruotos taip, kad gyvūnų išmatos, kraikas ar pašaras negalėtų iš jų ištekėti arba iškristi, ir tos transporto priemonės

išvalomos ir dezinfekuojamos iš karto po gyvūnų vežimo arba išvalomos nuo bet kokių produktų, kurie gali paveikti gyvūnų sveikatą, ir, jei reikia, prieš pakraunant gyvūnus, naudojant

kompetentingos institucijos oficialiai patvirtintas dezinfekcines priemones.

II.3.5.

Tikrinant gyvūnus, kuriems taikomas šis sveikatos sertifikatas, jie buvo tinkami vežti numatomu maršrutu (išvežimo data    (įrašyti datą), kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr.

1/2005

(5)(6)II.3.6

.

Šis sertifikatasII.3.7.

galioja 10 dienų nuo kilmės ūkio arba patvirtinto surinkimo centro kilmės valstybėje narėje patikrinimo dienos.] [II.3.7.1.(1)arba

pagal Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 5 dalį galioja iki    (įrašyti datą).] ] [II.3.7.1.(1)arba

(1) [II.3.8. Gyvūnai atvežti tiesiai iš

 spermos surinkimo centro, atitinkančio Direktyvos 90/429/EEB reikalavimus;] [II.3.8.1.(1)arba

 karantino patalpų ir atitinka priėmimo į spermos surinkimo centrus sąlygas, nustatytas Direktyvos 90/429/EEB B priedo I skyriuje;] [II.3.8.1.(1)arba

 ūkio, kuriame jiems atliktos procedūros pagal priėmimo į karantino patalpas protokolą, ir atitinka priėmimo į karantino patalpas sąlygas, nustatytas Direktyvos 90/429/EEB B

priedo I skyriaus 1.2, 1.3 ir 2 punktuose.] ]

 [II.3.8.1(1)arba

Pastabos

·               Sertifikato A ir B skirsnius antspauduoja ir pasirašo:

o     kilmės ūkio valstybinis veterinarijos gydytojas, jei ne tas pats valstybinis veterinarijos gydytojas pasirašo C skirsnį, arba

o     patvirtintas kilmės ūkio veterinarijos gydytojas, jei kilmės valstybėje narėje taikoma priežiūros tinklo sistema, patvirtinta pagal Direktyvos 64/432/EEB 14 straipsnio 5 dalį, arba

o     valstybinis veterinarijos gydytojas, gyvūnų išvežimo dieną atsakingas už patvirtintą surinkimo centrą.

·               Sertifikato C skirsnį antspauduoja ir pasirašo:

o     kilmės ūkio valstybinis veterinarijos gydytojas arba

o     kilmės valstybėje narėje esančio patvirtinto surinkimo centro valstybinis veterinarijos gydytojas arba
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o     vienoje tranzito valstybėje narėje esančio patvirtinto surinkimo centro valstybinis veterinarijos gydytojas, kai pildomas gyvūnų išvežimo į paskirties valstybę narę sertifikatas.

I dalis.

Nurodyti sveikatos sertifikato (-ų), surašyto (-ų) tą dieną, kai kilmės valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) esančiame (-iuose) kilmės ūkyje (-iuose) buvo vykdomas gyvūnų sveikatos

patikrinimas, ir vežamo su gyvūnų siunta, kuriai tranzito valstybėje narėje esantis surinkimo centras išdavė šį sveikatos sertifikatą, serijos numerį (-ius), kaip aprašyta Direktyvos

64/432/EEB 5 straipsnio 5 dalyje.

I.6 langelis.•

Užpildyti, jei taikoma.I.7 langelis.•

Prekiautojo patalpos nurodomos kaip Kilmės vieta tik tuo atveju, jei gyvūnai skirti skersti.I.12

langelis.

•

Jei gyvūnai skirti skersti, kaip Paskirties vieta nurodomas Surinkimo centras arba Įmonė, kaip aprašyta Direktyvos 64/432/EEB 7 straipsnyje.I.13

langelis.

•

Jei tai talpyklos ar dėžės, nurodomas talpyklos numeris ir plombos numeris (jei taikoma).I.23

langelis.

•

Oficialus gyvūnų identifikavimas. Gyvūnai identifikuojami pagal Direktyvą 2008/71/EB.I.31

langelis.

•

Gyvų gyvūnų amžius. Nurodyti siuntos gyvūnų grupės amžių savaitėmis.

II dalis

OL L 295, 2014 10 11, p. 63.(*)

OL L 334, 2015 22 12, p. 48.(**)

OL L 334, 2015 22 12, p. 49.(***)

Išbraukti, jei netaikoma.(1)

Jei gyvūnai atvežti su oficialiu dokumentu arba sertifikatu, kurio A ir B skirsniai užpildyti, surinkimo centro valstybinis veterinarijos gydytojas, patikrinęs dokumentus ir tapatybę, pasirašo; kitais

atvejais šis punktas išbraukiamas.

(2)

Turėtų būti nurodyta, jei vežama didesniu nei 65 km atstumu.(3)

Išbraukti, jei sertifikatas naudojamas pervežant gyvūnus kilmės valstybėje narėje ir tik A ir B skirsniai yra užpildyti ir pasirašyti.(4)

Jei siunta suformuota surinkimo centre ir ją sudaro skirtingu laiku pakrauti gyvūnai, visos siuntos išsiuntimo numatomu maršrutu data yra anksčiausia data, kurią bet kuris iš siuntos gyvūnų buvo

išvežtas iš kilmės ūkio.

(5)

Šis pareiškimas neatleidžia vežėjų nuo galiojančiose Sąjungos taisyklėse nustatytų prievolių, ypač dėl gyvūnų tinkamumo vežti.(6)

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

·               Būtinoji šio sertifikato informacija įvedama į sistemą TRACES sertifikato išdavimo dieną arba ne vėliau kaip per 24 valandas po jo išdavimo.

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 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


