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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

Išvažiavimo vieta Kodas

Įvažiavimo vieta PVP vieneto numeris

1.27. Tanszitas per šalis nares

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 Veislė Donoro tapatybė Surinkimo data (datos) Centro patvirtinimo numeris Kiekis

Dirbtinis veisimas
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Gyvūnų sveikumo patvirtinimasII.1.

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

 nurodytoji sperma buvo surinkta iki 2004 m. gruodžio 31 d. spermos surinkimo centre, kuris:II.1.1.

a) atitiko Direktyvos 88/407/EEB A priedo I skyriuje nustatytas sąlygas;

b) veikė ir buvo prižiūrimas pagal Direktyvos 88/407/EEB A priedo II skyriuje nustatytas sąlygas.

 Renkant nurodytąją spermą visi galvijai spermos surinkimo centre:II.1.2.

a) buvo atrinkti iš bandų ir (arba) atsivesti patelių, atitinkančių Direktyvos 88/407/EEB B priedo I skyriaus 1 dalies b ir c punktuose nurodytas sąlygas;

b) per 30 dienų iki karantino buvo ištirti šiais metodais (ir gauti neigiami rezultatai):

metodais, nurodytais Direktyvos 88/407/EEB B priedo I skyriaus 1 pastraipos d punkto i, ii ir iii papunkčiuose, ir-

serumo neutralizacijos arba imunofermentinės analizės (ELISA) metodais siekiant nustatyti infekcinį galvijų rinotracheitą ir (arba) užkrečiamąjį ūminį

pūslelinį makšties uždegimą (vulvovaginitą), ir

-

viruso nustatymo metodu (fluorescuojančių antikūnų metodu ar imunoperoksidazės metodu) galvijų virusinės diarėjos virusui nustatyti; jaunesniems

kaip šešių mėnesių gyvūnams tyrimas atidedamas tol, kol gyvūnai sulauks šešių mėnesių amžiaus;

-

c) išbuvo izoliuoti karantine 30 dienų, kur jiems buvo atlikti šie tyrimai (ir gauti neigiami rezultatai):

bruceliozės serologinis tyrimas, atliekamas Direktyvos 64/432/EEB C priede nustatyta tvarka;-

imunofluorescuojančių antikūnų arba ląstelių kultūros metodais Campylobacter fetus infekcijai apyvarpės mėginyje arba dirbtinės makšties nuoplovose

nustatyti arba, jei tai galvijų patelės, makšties gleivių agliutinacijos metodu;

-

mikroskopinė analizė ir tyrimas ląstelių kultūros metodais Trichomonas foetus infekcijai apyvarpės mėginyje arba dirbtinės makšties nuoplovose

nustatyti arba, jeigu tai galvijų patelės – makšties gleivių agliutinacijos metodu;

-

d) buvo bent kartą per metus ištirti įprastiniais tyrimais, nurodytais Direktyvos 88/407/EEB B priedo II skyriaus 1 pastraipos a, b ir c punktuose, ir gauti neigiami rezultatai.

 Nurodytosios spermos surinkimo metuII.1.3.

a) visos centre laikomos galvijų patelės bent vienąkart per metus buvo tirtos makšties gleivių agliutinacijos metodu Campylobacter fetus infekcijai nustatyti ir buvo gauti neigiami

rezultatai,

b) visi buliai, iš kurių imta sperma, per 12 mėnesių iki surinkimo buvo ištirti arba imunofluorescuojančių antikūnų arba ląstelių kultūros metodais Campylobacter fetus infekcijai

apyvarpės mėginyje arba dirbtinės makšties nuoplovose nustatyti ir buvo gauti neigiami rezultatai.

 Nurodytoji sperma buvo surinkta iš bulių spermos surinkimo centre, kuriame:II.1.4.

[nė vienas galvijas nebuvo skiepytas nuo infekcinio galvijų rinotracheito ir kiekvienas bent kartą per metus buvo tirtas serumo neutralizacijos arba

imunofermentinės analizės (ELISA) metodais siekiant nustatyti infekcinį galvijų rinotracheitą ir (arba) užkrečiamąjį ūminį pūslelinį makšties uždegimą

(vulvovaginitą), ir gauti neigiami rezultatai;]

arba(1)

[galvijai, neskiepyti nuo infekcinio galvijų rinotracheito, bent vieną kartą per metus buvo tirti serumo neutralizacijos arba imunofermentinės analizės (ELISA)

metodais siekiant nustatyti infekcinį galvijų rinotracheitą ir (arba) užkrečiamąjį ūminį pūslelinį makšties uždegimą (vulvovaginitą), ir gauti neigiami rezultatai;

bulių, kurie nuo užkrečiamojo galvijų rinotracheito pirmąkart paskiepyti apsėklinimo centre, ištyrus juos serumo neutralizacijos arba imunofermentinės analizės

(ELISA) metodais siekiant nustatyti infekcinį galvijų rinotracheitą ir (arba) užkrečiamąjį ūminį pūslelinį makšties uždegimą (vulvovaginitą) ir gavus neigiamus

rezultatus, ir kurie po pirmojo skiepijimo buvo reguliariai pakartotinai skiepijami kas šešis mėnesius ar dažniau, infekcinio galvijų rinotracheito tyrimas

neatliekamas;] .

arba(1)

Nurodytoji sperma buvo surinkta iš bulių, kurie:II.1.5.

II.1.5.1.

[neskiepyti nuo snukio ir nagų ligos 12 mėnesių iki surinkimo;]arba(1)

[paskiepyti nuo snukio ir nagų ligos likus mažiau nei 12 mėnesių ir daugiau nei 30 dienų iki surinkimo; kaskart 5 % surenkamos spermos (mažiausiai 5 dozės) buvo

panaudojama snukio ir nagų ligą sukeliančiam virusui nustatyti ir gauti neigiami rezultatai laboratorijoje (  )(2), esančioje paskirties valstybėje narėje arba tos

valstybės narės nurodytoje laboratorijoje;]

arba(1)

II.1.5.2.

[neskiepyti nuo infekcinio galvijų rinotracheito,]arba(1)

[paskiepyti nuo infekcinio galvijų rinotracheito, kaip numatyta II.1.4 punkte,] .arba(1)

Nurodytoji sperma buvo saugoma patvirtintomis sąlygomis ne trumpiau nei 30 dienų nuo surinkimo(3).] II.1.6.

Nurodytoji sperma buvo nusiųsta į pakrovimo vietą užplombuotoje talpykloje, ant kurios užrašytas I.23 langelyje nurodytas numeris.II.1.7.

(1) Mėlynojo liežuvio ligos atveju netaikomas išvežimo draudimas

sperma atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007(1) 8 straipsnio 1 dalies a arba b punktą(1)

sperma gauta iš gyvūnų donorų, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007(1) III priedo B dalies ( a ,  b ,  c ,  (d)  arba  e  punktą, nurodyti tinkamą)(1)

II.2

   (Atitinkamai nurodyti: sperma, kiaušialąstės ir (arba) embrionai) atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam

tikrose valstybėse narėse,   (7 straipsnio 1 dalies arba 7 straipsnio 2 dalies, nurodyti tinkamą) nuostatas.

Pastabos

I dalis

kilmės vieta − spermos surinkimo centras (kaip apibrėžta Direktyvos 88/407/EEB 2 straipsnio b punkto pirmoje įtraukoje) šalies, kurioje sperma buvo surinkta, teritorijoje.I.12 langelis:

paskirties vieta – tai spermos surinkimo arba saugojimo centras (kaip apibrėžta Direktyvos 88/407/EEB 2 straipsnio b punkte), arba spermos paskirties ūkis.I.13 langelis:

nurodomas talpyklos identifikavimo ir plombos numeris.I.23 langelis:

donoro tapatybė atitinka oficialiai nurodytą gyvūną;I.31 langelis:

surinkimo data nurodoma taip: metai, mėnuo, diena; data iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

centro patvirtinimo numeris atitinka I.12 langelyje nurodyto spermos surinkimo centro, kuriame buvo surinkta sperma, patvirtinimo numerį.

II dalis

Nereikalingą įrašą išbraukti.1)

Laboratorijos pavadinimas.2)
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EUROPOS SĄJUNGA
88/407 (2016/2008) Galvijų sperma D2

II. Sveikatos būklė II.a. Sertifikato numeris II.b. Vietinis numeris:
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Galima išbraukti, jei sperma šviežia.3)

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

II
 D

a
li

s:
S

er
ti

fi
k

a
v
im

a
s

EUROPOS SĄJUNGA
88/407 (2016/2008) Galvijų sperma D2

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


