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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 Identifikavimo sistema [lt] Identification number Paso Nr. Lytis (mot., vyr., kastratas) Gyvūnų amžius Kiekis

Veislei Skerdimui Patvirtintos struktūros Dirbtinis veisimas Naminiai gyvūnėliai

Penèjimui



2/lt 5

Aš, toliau pasirašęs  valstybinis veterinarijos gydytojas(1)  /  veterinarijos gydytojas, atsakingas už kilmės ūkį ir patvirtintas kompetentingos institucijos(1)  , patvirtinu, kad:

I.31 langelyje aprašyti gyvūnai atitinka Tarybos direktyvos 92/65/EEB 4 straipsnio sąlygas ir patikrinimo metu buvo tinkami numatytai kelionei, kaip nustatyta Tarybos

reglamente (EB) Nr. 1/2005.

II.1.

 atrajotojas (-i) (1)/ Suidae (1), išskyrus gyvūną(-us), kuriam (-iems) taikoma  Tarybos direktyva 64/432/EEB (1) arba Tarybos direktyva 91/68/EEB (1): [II.2.(1)arba

priskiriamas (-i) rūšiai   ;a)

apžiūros metu neturėjo jokių klinikinių kokios nors ligos, kuriai jis (jie) imlus (-ūs), požymių;b)

yra iš  oficialiai tuberkulioze neužkrėstos (1) /  oficialiai brucelioze neužkrėstos (1) arba  brucelioze neužkrėstos (1)  bandos (1)/  ūkio (1) kuriai (-iam)

netaikomi apribojimai dėl kiaulių maro, arba iš ūkio, kuriame buvo atlikti  Tarybos direktyvos 92/65/EEB 6 straipsnio 2 dalies b punkte  (1)/ 6 straipsnio 3

dalies d punkte   nurodyti gyvūno (-ų) tyrimai  (1) o jų rezultatai buvo neigiami.]

c)

paukščiai, išskyrus nurodytus Tarybos direktyvoje 2009/158/EB [II.2.(1)(2)arba

apžiūros metu neturėjo jokių klinikinių kokios nors ligos, kuriai jie imlūs, požymių;a)

tenkina Tarybos direktyvos 92/65/EEB 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus;b)

atitinka Komisijos sprendimą 2007/598/EB ir buvo paskiepyti nuo paukščių gripo    (data) vakcina    (pavadinimas) ir yra iš ūkio, kuriame per paskutinius

12 mėn. buvo skiepijama nuo paukščių gripo.]

c)

kiškiažvėriai [II.2.(1)arba

apžiūros metu neturėjo jokių klinikinių kokios nors ligos, kuriai yra imlūs, požymių;a)

tenkina Tarybos direktyvos 92/65/EEB 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.]b)

šunys [II.2.(1)arba

apžiūros, atliktos kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo per 48 val. iki išvežimo, metu neturėjo jokių ligų požymių;a)

paženklinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 17 straipsnio 1 dalį;b)

paskiepyti nuo pasiutligės bent 12 sav. amžiaus ir po pirminio skiepijimo nuo pasiutligės praėjo bent 21 d., o skiepyta laikantis galiojimo reikalavimų,

nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede, be to, bet koks pakartotinis skiepijimas atliktas galiojant ankstesniajam]] ;

 [c)(1)arba

yra jaunesni nei 12 sav. ir neskiepyti nuo pasiutligės arba 12–16 sav. ir skiepyti nuo pasiutligės, bet nuo pirminio skiepijimo nuo pasiutligės pabaigos nėra

praėję bent 21 d., o skiepyta laikantis skiepijimo galiojimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede] ir

 [c)(1)arba

paskirties valstybė narė, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 37 straipsnio 2 dalies b punkte, viešai paskelbė, kad ji leidžia įvežti

tokius gyvūnus į savo teritoriją; ir kartu vežama

i)

prie šio sertifikato pridedama savininko deklaracija(3), kurioje nurodoma, kad nuo gyvūno gimimo iki išvežimo jis neturėjo sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių laukiniais

gyvūnais] ;

 [ii)(1)arba

juos atsivedusi patelė, nuo kurios gyvūnai tebepriklauso, ir iš jos paso galima nustatyti, kad prieš atsivesdama tuos gyvūnus ji buvo paskiepyta nuo pasiutligės laikantis

skiepijimo galiojimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede] ;] ;

 [ii)(1)arba

 jie vežami su pasu, surašytu pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013;d)

dėl numatytos gyvūnų paskirties vietos, nurodytos I.10 langelyje arba (jei taikomas suskirstymas į regionus) I.11 langelyje, jie gydyti nuo Echinococcus

multilocularis pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011] ] ;

 [e)(1)ir

  katės  (1)/  šeškai  (1) [II.2.(1)arba

apžiūros, atliktos kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo per 48 val. iki išvežimo, metu neturėjo jokių ligų požymių;a)

 paženklinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 17 straipsnio 1 dalį;b)

paskiepyti nuo pasiutligės bent 12 sav. amžiaus ir po pirminio skiepijimo nuo pasiutligės praėjo bent 21 d., o skiepyta laikantis galiojimo reikalavimų,

nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede, be to, bet koks pakartotinis skiepijimas atliktas galiojant ankstesniajam] ;

 [c)(1)arba

yra jaunesni nei 12 sav. ir neskiepyti nuo pasiutligės arba 12–16 sav. ir skiepyti nuo pasiutligės, bet nuo pirminio skiepijimo nuo pasiutligės pabaigos nėra

praėję bent 21 d., o skiepyta laikantis skiepijimo galiojimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede] ir

 [c)(1)arba

paskirties valstybė narė, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 37 straipsnio 2 dalies b punkte, viešai

paskelbė, kad ji leidžia įvežti tokius gyvūnus į savo teritoriją; ir kartu vežama

i)

prie šio sertifikato pridedama savininko deklaracija(3), kurioje nurodoma, kad nuo gyvūno gimimo iki išvežimo jis neturėjo sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių

laukiniais gyvūnais] ;

 [ii)(1)arba

juos atsivedusi patelė, nuo kurios gyvūnai tebepriklauso, ir iš jos paso galima nustatyti, kad prieš atsivesdama tuos gyvūnus ji buvo paskiepyta nuo pasiutligės laikantis

skiepijimo galiojimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede] ;]

 [ii)(1)arba

jie vežami su pasu, surašytu pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013.]d)

 šunys (1)/ katės (1)/  šeškai (1) skirti I.13 langelyje aprašytai įstaigai, institutui ar centrui, patvirtintiems pagal Tarybos direktyvos 92/65/EEB C priedą ir [II.2.(1)arba

apžiūros, atliktos kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo per 48 val. iki išvežimo, metu neturėjo jokių ligų požymių;a)

 paženklinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 17 straipsnio 1 dalį;b)

 jie vežami su pasu, surašytu pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013.]c)

Papildomos garantijos dėl ligų, išvardytų Tarybos direktyvos 92/65/EEB B priede(4), yra:(1) II.3.

SprendimasLiga

SprendimasLiga

SprendimasLiga

išvežimo draudimo išimtysMėlynojo liežuvio liga:

Gyvūnai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 7 straipsnio 1 dalies arba 7 straipsnio 2 dalies a punkto arba  7 straipsnio 2 dalies b punkto arba 7 straipsnio 2 dalies c punkto arba 7 straipsnio

2a dalies a punkto arba 7 straipsnio 2a dalies b punkto arba  7 straipsnio 2a dalies c punkto (nurodyti tinkamą) reikalavimus.

Gyvūnai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007  8 straipsnio 1 dalies a punkto arba 8 straipsnio 1 dalies b punkto  arba  8 straipsnio 4 dalies arba 8 straipsnio 5a dalies (nurodyti tinkamą)

reikalavimus.

Apdorota insekticidu ir (arba) repelentu   (įrašyti produkto pavadinimą)   (įrašyti datą) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1266/2007.
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EUROPOS SĄJUNGA
92/65 (2013/518) EI Gyvūnai iš ūkių (kanopiniai, paukščiai(2),

kiškiažvėriai, šunys, katės ir šeškai)

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

2/lt 5



Gyvūnas (-ai) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 9a straipsnio 1 dalies reikalavimus

Gyvūnas (-ai) iki išsiuntimo buvo laikomas (-i) mėlynojo liežuvio liga neužkrėstoje zonoje tam tikru metų laiku laikotarpiu, kai nėra sukėlėjo pernešėjų, prasidėjusiu    (įrašyti datą) nuo gimimo

arba bent 60 dienų  ir, jei reikia (nurodyti tinkamą), jam (jiems) buvo atliktas sukėlėjo nustatymo tyrimas pagal TEB Sausumos gyvūnų vadovą imant mėginius prieš septynias dienas iki

išsiuntimo ir buvo gauti neigiami rezultatai (Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 1 punktas).

Gyvūnas (-ai) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 2 punkto reikalavimus

Gyvūnas (-ai) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 3 punkto reikalavimus

Gyvūnas (-ai) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 4 punkto reikalavimus

Gyvūnas (-ai) paskiepytas nuo mėlynojo liežuvio ligos serotipo (-ų)    (įrašyti serotipą (-us)    (įrašyti vakcinos pavadinimą) vakcina   inaktyvinta / modifikuota gyva  vakcina (nurodyti tinkamą)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 5 punkto reikalavimus.

Gyvūnui (-ams) pagal TEB Sausumos gyvūnų vadovą buvo atliktas serologinis tyrimas mėlynojo liežuvio viruso serotipo    (nurodyti serotipą) antikūnams nustatyti pagal Reglamento (EB)

Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 6 punkto reikalavimus.

Gyvūnui (-ams) pagal TEB Sausumos gyvūnų vadovą buvo atliktas serologinis tyrimas visiems esamiems arba galimiems mėlynojo liežuvio viruso serotipams    (nurodyti serotipus) antikūnams

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 III priedo A dalies 7 punkto reikalavimus.

 „Patelė (-s) nėra vaikinga (-os)“ arba „Patelė (-s) gali būti vaikinga (-os) ir atitinka sąlygą (-as)    (nustatytas   5 ,  6 ir 7 punktuose  prieš apvaisinimą ar kergimą arba nustatytas 3 punkte ;

(nurodyti tinkamą)“.

Pastabos

I dalis

Pridedamų dokumentų numeris (-iai): CITES, jei taikoma.I.6 langelis.

Nurodyti tinkamą KN kodą: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.I.19 langelis.

Identifikavimo sistema: jei įmanoma, privaloma identifikuoti atskirus gyvūnus, tačiau vežant smulkius gyvūnus galima identifikuoti partiją. Jei vežami šunys, katės ir šeškai,

pasirinkti pasą.

I.31 langelis.

Identifikavimo numeris: jei vežami šunys, katės ir šeškai, nurodyti raidinį skaitmeninį tatuiruotės ar atsakiklio kodą.

Paso Nr.: jei vežami šunys, katės ir šeškai, nurodyti vienetinį raidinį skaitmeninį paso kodą.

II dalis

Nereikalingą įrašą išbraukti.(1)

Sertifikavimo reikalavimai taikomi tik paukščiams, paskiepytiems nuo paukščių gripo pagal Komisijos sprendimu 2007/598/EB patvirtintą profilaktinio skiepijimo nuo šios ligos planą.(2)

II.2 langelyje nurodyta ir prie šio sertifikato pridedama deklaracija surašoma pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 I priede pateiktą pavyzdį.(3)

Kaip reikalauja valstybė narė, besinaudojanti papildomomis garantijomis pagal Sąjungos teisės aktus.(4)

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

Sertifikatas galioja 10 dienų nuo tos dienos, kai jį pasirašo valstybinis veterinarijos gydytojas arba už kilmės ūkį atsakingas veterinarijos gydytojas ir patvirtina kompetentinga institucija.

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
92/65 (2013/518) EI Gyvūnai iš ūkių (kanopiniai, paukščiai(2),

kiškiažvėriai, šunys, katės ir šeškai)

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

3/lt 5
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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



5/lt 5

[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


