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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 individuali identifikacija Amžius (mėnesiais) Lytis (mot., vyr., kastratas) Veislė Kiekis

Skerdimui



2/lt 5

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad aprašyti gyvūnai tenkina šiuos reikalavimus:

Gyvūnai atsivesti ir nuo tada auginti Sąjungos teritorijoje.] [II.1.(1)arba

Gyvūnai importuoti iš trečiosios šalies, kuri bent 30 d. iki pakrovimo tenkino Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010 nustatytas gyvūnų sveikatos sąlygas.] [II.1.(1)arba

Gyvūnai:II.2.

buvo patikrinti šiandien (per 24 val. iki pakrovimo) ir nenustatyta jokių klinikinių ligų požymių;II.2.1.

nėra skirti sunaikinti pagal užkrečiamųjų arba infekcinių ligų likvidavimo programą;II.2.2.

yra iš ūkių, kuriuose pastarąsias 42 d. nebuvo taikoma jokių oficialių draudimų dėl sveikatos priežasčių, susijusių su brucelioze, pastarąsias 30 d. – susijusių su pasiutlige ir

pastarąsias 15 d. – susijusių su juodlige, ir neturėjo kontakto su gyvūnais iš šių sąlygų netenkinančių ūkių;

II.2.3.

nėra iš ūkio, esančio pagal Sąjungos teisės aktus nustatytoje apsaugos zonoje, iš kurios gyvūnus išvežti draudžiama, ir neturėjo kontakto su tokio ūkio gyvūnais;II.2.4.

jiems netaikomos gyvūnų sveikatos priemonės pagal Sąjungos teisės aktus dėl snukio ir nagų ligos ir jie nuo šios ligos neskiepyti.II.2.5.

Remiantis raštišku gyvūnų laikytojo pareiškimu arba ūkio registro ir vežimo dokumentų, tvarkomų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, ypač to reglamento priedo B ir C

skirsnius, patikrinimu:

II.3.

gyvūnai buvo nuolat laikomi viename kilmės ūkyje bent pastarąsias 21 d. arba, jei gyvūnai jaunesni nei 21 d., jie buvo nuo atvedimo nuolat laikomi kilmės ūkyje, ir į kilmės ūkį

per pastarąsias 30 d. nebuvo atvežta iš trečiosios šalies importuotų poranagių gyvūnų, nebent  tokie gyvūnai buvo atvežti pagal Tarybos direktyvos 91/68/EEB 4a straipsnio 2

dalį, ir

II.3.1

 [buvo nuolat laikomi viename kilmės ūkyje, į kurį per pastarąsias 21 d. neatvežta avių ar ožkų, nebent tokie gyvūnai buvo atvežti pagal Direktyvos 91/68/EEB 4a straipsnio 1 dalį.](1)arba

 [išsiųsti tiesiai iš vieno ūkio į paskirties skerdyklą.](1)arba

Gyvūnai buvo vežami transporto priemonėse arba talpyklose, kurios prieš tai buvo išvalytos ir dezinfekuotos, naudojant oficialiai patvirtintas dezinfekavimo priemones, ir taip,

kad gyvūnų sveikatos būklė būtų veiksmingai apsaugota.

II.4.1.

Remiantis oficialiais pridedamais dokumentais, siunta, kuriai taikomas šis sveikatos sertifikatas, numatomu maršrutu turi būti išvežta    (įrašyti datą)](2).II.4.2.

Tikrinant gyvūnus, kuriems taikomas šis sveikatos sertifikatas, jie buvo tinkami vežti numatomu maršrutu, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005(3)(4).II.4.3.

Šis sertifikatasII.5.

 [galioja 10 d. nuo kilmės ūkio, patvirtinto surinkimo centro arba patvirtino prekiautojo patalpų kilmės valstybėje narėje patikrinimo dienos;]arba(1)

 [pagal Direktyvos 91/68/EEB 9 straipsnio 6 dalį galioja iki     (įrašyti datą)] (5).arba(1)

išvežimo draudimo išimtisMėlynojo liežuvio liga

(toliau – MLL):

- BT-1: Gyvūnai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 (nurodyti atitinkamai) straipsnio  7(1) , 7(2)(a) ,  7(2)(b) ,  7(2)(c) , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) arba  7(2a)(c) ,  nuostatas.

- BT-2: (nurodyti atitinkamai)  Gyvūnai , Sperma , Kiaušiąlastės , Embrionai  atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 (nurodyti atitinkamai)  8(1)(a) ,  8(1)(b)  arba  8(4)  arba  8(5a)  nuostatas).

- BT-3: Apdorota insekticidu ir (arba) repelentu   (produkto pavadinimas)  (data) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1266/2007.

- BT-4:  Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 9a straipsnio 1 dalį atitinatitinkantys gyvūnai

- BTA1:  Animal(s) were kept until dispatch in a bluetongue seasonally-free zone during the seasonally vector-free period that started on    (insert date) since birth or for at least 60 days  and, if

appropriate (indicate as appropriate), were then subjected to an agent identification test according to the OIE Terrestrial Manual on samples taken within seven days prior to dispatch, with negative

results , in conformity with Annex III.A(1) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA2:  Animal(s) in conformity with Annex III.A(2) to Regulation (EC) No 1266/2007

- BTA3:  Animal(s) in conformity with Annex III.A(3) to Regulation (EC) No 1266/2007

- BTA4:  Gyvūnas(-ai) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 4 punktą

- BTA5: Nuo mėlynojo liežuvio ligos serotipo (-ų)    (įrašyti serotipą (-us)) vakcinuotas gyvūnas (-ai)    (vakcinos pavadinimas) vakcina (  inaktyvuota /  ir (arba) modifikuota gyva  vakcina (nurodyti

reikiamą)), atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 5 punktą.

- BTA6:  Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype    (indicate serotype) in conformity with Annex

III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA7: Gyvūnas (-ai), kuriam (-iems) buvo atliktas serologinis tyrimas pagal TEB Sausumos gyvūnų vadovą mėlynojo liežuvio ligos visiems esamiems arba galimiems viruso serotipo    (nurodyti

serotipą) antikūnams nustatyti, atitinkantis (-ys) Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 7 punktą.

- BTA8:   „Patelė(-s) nėra vaikinga (-os)“  arba  „Patelė(-s) gali būti vaikinga (-os) ir atitinka    sąlygą (-as) (nustatytą (-as)   5 ,  6  bei  7   papunkčiuose prieš apvaisinimą arba kergimą,  arba 3 punkte

nustatytą sąlygą ; nurodykite atitinkamus punktus).“

Pastabos

I dalis

Įrašyti atitinkamą Suderintos sistemos (SS) kodą pagal šias pozicijas: 01.04.10 arba 01.04.20.I.19 langelis.•

Jei tai talpyklos ar dėžės, reikėtų nurodyti talpyklos numerį ir plombos numerį (jei taikoma).I.23 langelis.•

Identifikavimo sistema. Gyvūnai turi būti paženklinti: individualiu numeriu, pagal kurį galima atsekti jų kilmės vietą, kaip nustatytą Tarybos reglamente (EB)

Nr. 21/2004.

I.31 langelis.•

Amžius: (mėn.).

Lytis: (M = patinas, F = patelė, C = kastruotas).

II dalis

Jei netaikoma, išbraukti.(1)

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.

(2)

Šis pareiškimas neatleidžia vežėjų nuo galiojančiose Sąjungos taisyklėse nustatytų prievolių, ypač dėl gyvūnų tinkamumo vežti.(3)

Pildoma, jei siunta suformuota patvirtintame surinkimo centre arba patvirtinto prekiautojo patalpose.(4)

Pildoma, jei siunta suformuota tranzito valstybės narės teritorijoje esančiame patvirtintame surinkimo centre.(5)

II
 D

a
li

s:
S

er
ti

fi
k

a
v
im

a
s

EUROPOS SĄJUNGA
91/68 EI (2013/784)  Skersti skirtos avys ir (arba) ožkos

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

2/lt 5



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
91/68 EI (2013/784)  Skersti skirtos avys ir (arba) ožkos

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

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


