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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

Miesto výstupu Kód

Vstupný bod Číslo HIS:

I.27. Tranzit cez členské štáty

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 Plemeno Totožnosť darcu Dátum/y odberu Číslo schválenia stanice Množstvo

Umelá reprodukcia
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Veterinárne potvrdenieII.1.

Ja, dolupodpísaný úradný veterinárny lekár, týmto dosvedčujem, že:

Sperma opísaná vyššie:II.1.

bola odobratá, spracovaná a uskladnená v inseminačnej stanici na odber spermy(2) schválenej príslušným orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad, v súlade s kapitolou I(1) a

kapitolou II(1) prílohy A k smernici 88/407/EHS;

II.1.1.

bola odobratá býkom, ktorí:II.1.2.

spĺňajú požiadavky kapitol I a II prílohy B k smernici 88/407/EHS;II.1.2.1.

[neboli očkovaní proti slintačke a krívačke počas 12 mesiacov pred odberom;]II.1.2.2.buď(1)

[boli očkovaní proti slintačke a krívačke menej ako 12 mesiacov a viac ako 30 dní pred odberom a 5 % dávok spermy z každého odberu, najmenej

však 5 pejet, bolo podrobených vírus–izolačnému testu na slintačku a krívačku s negatívnymi výsledkami, vykonanému v laboratóriu (  )(3)

nachádzajúcom sa v členskom štáte určenia alebo určenom členským štátom určenia;]

II.1.2.2.alebo(1)

bola odobratá, spracovaná, uskladnená a prepravená za podmienok, ktoré sú v súlade s normami stanovenými v prílohe C k smernici 88/407/EHS;II.1.3.

bola skladovaná v schválených podmienkach najmenej 30 dní bezprostredne po odbere(4). II.1.4.

 Vyňatie zo zákazu presunu v prípade katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk):(1)

Sperma je v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 1266/2007(1)-

Sperma získaná od darcovských zvierat, ktoré spĺňajú (bod a) ,  b) ,  c) ,  d)  alebo  e) , zvoľte podľa toho, čo sa hodí) prílohy III.B k nariadeniu (ES) č. 1266/2007 (1)-

‘   (sperma, vajíčka a/alebo embryá, uveďte podľa toho, čo sa hodí) v súlade s    (článkom 7 ods. 1 alebo článkom 7 ods. 2, uveďte podľa toho, čo sa hodí) vykonávacieho rozhodnutia

Komisie (EÚ) 2016/2008 o opatreniach týkajúcich sa kontroly zdravia zvierat v súvislosti s nodulárnou dermatitídou v určitých členských štátoch’.

 II.2.

Poznámky

Časť I:

miesto pôvodu zodpovedá inseminačnej stanici na odber spermy (podľa článku 2 písm. b) prvej zarážky smernice 88/407/EHS), z ktorej sperma pochádza.Kolónka I.12.:

miesto určenia zodpovedá inseminačnej stanici na odber alebo skladovanie spermy (podľa článku 2 písm. b) smernice 88/407/EHS) alebo chovu určenia spermy.Kolónka I.13.:

uvádza sa označenie nádoby a číslo plomby.Kolónka I.23.:

údaj o identite darcu zodpovedá oficiálnej identifikácii zvieraťa.Kolónka I.31.:

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

číslo schválenia stanice zodpovedá schvaľovaciemu číslu inseminačnej stanice uvedenej v kolónke I.12., v ktorej bola sperma odobratá.

Časť II:

Nehodiace sa preškrtnite.(1)

Len inseminačné stanice na odber spermy uvedené v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice Rady 88/407/EHS na webovej stránke Komisie:(2)

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

Názov laboratória.(3)

Môže sa vypustiť v prípade čerstvej spermy.(4)

Farba pečiatky a podpisu sa musí odlišovať od farby ostatných údajov na certifikáte.·

Úradný veterinárny lekár alebo úradný inšpektor

Kvalifikácia a názov:Meno (veľkými písmenami):

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

Podpis:Dátum:

Pečiatka

Č
a
sť

 I
I:

 P
o
tv

rd
en

ie
EURÓPSKA ÚNIA

88/407 (2016/2008) Sperma hovädzieho dobytka – D1

II. Zdravotná informácia II.a. Referenčné číslo certifikátu II.b.Miestne referenčné číslo
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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


