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EVROPSKÁ UNIE Osvědčení pro vnitřní obchod
I.1. Odesílatel

Jméno (název)

Adresa

Země

I.2. Číslo jednací osvědčení I.2.a Místní jednací číslo:

I.3. Ústřední příslušný orgán

I.4. Místní příslušný orgán

I.5. Příjemce

Jméno (název)

Adresa

Země

I.6. Číslo(a) souvisejících originálních osvědčení (prvopisů osvědčení) Číslo(a) průvodních dokladů

I.7. Zprostředkovatel (obchodník)

Jméno (název) Schvalovací číslo

I.8. Země původu Kód ISO I.9. Kraj původu Kód I.10. Země určení Kód ISO I.11. Kraj určení Kód

I.12. Místo původu/Místo sběru

Hospodářství Shromažďovací středisko Prostory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán Inseminační středisko (stanice) Schválené vodní hospodářství

Tým odebírající embrya Podnik Jiné

Jméno (název)

Adresa

Schvalovací číslo

PSČ

I.13. Místo určení

Hospodářství Shromažďovací střediskoProstory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgánInseminační středisko (stanice) Schválené vodní hospodářství

Tým odebírající embrya Podnik Jiné

Jméno (název)

Adresa

Schvalovací číslo

PSČ

I.14. Místo nakládky

PSČ

I.15. Datum a čas odjezdu

I.16. Dopravní prostředek

Lietadlo Loď Železničný vagón

Auto Jiné

Totožnost:

Číslo(a):

I.17. Přepravce

Jméno (název)

Adresa

PSČ

Schvalovací číslo

Členský stát

I.20. Počet/Množství I.22. Počet balení

I.23. Označení kontejneru/Číslo plomby

I.21 Teplota produktů

Teplota prostředí Chlazené Mražené

I.25. Zvířata osvědčená pro/produkty osvědčené pro:

I.26. Tranzit přes třetí zemi

Třetí země Kód ISO

Třetí země Kód ISO

Třetí země Kód ISO

Místo výstupu Kód

Místo vstupu Číslo SHK

I.27. Tranzit přes členské štáty

Členský stát Kód ISO

Členský stát Kód ISO

Členský stát Kód ISO

I.28. Vývoz

Třetí země Kód ISO

Místo výstupu Kód

I.29. Předpokládané trvání cesty

I.30. Plán cesty

Ano Ne

I.31.Identifikace zvířat

1/cs 6

Živočišný druh Totožnost dárce Datum odběru Množství Druh balení

Umelá reprodukcia



2/cs 6

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že:

Středisko pro odběr spermatu(2), ve kterém bylo výše popsané sperma odebráno, ošetřeno a skladováno pro obchod, bylo schváleno příslušným orgánem a podléhá jeho dozoru v souladu s

kapitolou I oddílem I bodem 1 a kapitolou I oddílem II bodem 1 přílohy D směrnice 92/65/EHS(3);

II.1.

Během období počínajícího 30 dnů před dnem prvního odběru výše popsaného spermatu a končícího dnem, kdy bylo čerstvé nebo chlazené sperma odesláno, nebo dnem, kdy vypršela

minimální 30denní lhůta skladování pro zmrazené sperma, pro středisko pro odběr spermatu platilo, že:

II.1.1.

se nacházelo na území, nebo v případě regionalizace na části území(1) členského státu, které/která nebylo/nebyla považováno/považována za nakažené/nakaženou morem koní podle čl. 5 odst.

2 písm. a) a b) směrnice 2009/156/ES(4);

II.1.1.1.

splňovalo podmínky pro hospodářství stanovené v čl. 4 odst. 5 směrnice 2009/156/ES;II.1.1.2.

se v něm nacházeli pouze koňovití, kteří nevykazovali klinické příznaky infekční arteritidy koní a nakažlivé metritidy klisen.II.1.1.3.

Do střediska byli přijati pouze koňovití, kteří splňují podmínky stanovené v článcích 4 a 5 nebo v článcích 12 až 16 směrnice 2009/156/ES.II.2.

Výše popsané sperma bylo odebráno dárcovským hřebcům, kteří:II.3.

nevykazovali v době přijetí do střediska pro odběr spermatu a v den odběru spermatu žádné klinické příznaky infekční nebo kontagiózní nákazy;II.3.1.

byli po dobu 30 dnů před dnem odběru spermatu drženi v hospodářstvích, kde žádní koňovití během tohoto období nevykazovali žádné klinické příznaky infekční arteritidy koní nebo nakažlivé

metritidy klisen;

II.3.2.

nebyli v období alespoň 30 dnů před dnem prvního odběru spermatu a dále od data prvního odběru podle bodu II.3.5.1, II.3.5.2 nebo II.3.5.3 a až do konce období odběru použiti k přirozené

plemenitbě;

II.3.3.

podstoupili následující vyšetření, která splňují alespoň požadavky příslušné kapitoly Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro

zdraví zvířat (OIE) a která byla provedena v laboratoři uznané příslušným orgánem, jež má níže zmíněné testy ve své akreditaci podle článku 12 nařízení (ES) č. 882/2004(5):

II.3.4.

imunodifúzní test v agarovém gelu (test AGID nebo test dle Cogginse) nebo enzymovou imunoanalýzu s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) na nakažlivou chudokrevnost koní

provedené s negativním výsledkem;

II.3.4.1.

na infekční arteritidu koní (EVA),II.3.4.2.

sérumneutralizační test při rozředění séra v poměru 1:4 s negativním výsledkem;] [II.3.4.2.1.(1)buď

test izolace viru, test prováděný jako polymerázová řetězová reakce (PCR) nebo PCR v reálném čase provedené na alikvotní části veškerého spermatu dárcovského hřebce s

negativním výsledkem;]

 [II.3.4.2.2.(1)a/nebo

na nakažlivou metritidu klisen, vyšetření na určení původce provedené na třech vzorcích (stěrech) odebraných dárcovskému hřebci dvakrát po sobě v intervalu nejméně 7 dnů alespoň z

předkožky, močové trubice a z fossa glandis;

II.3.4.3.

Vzorky nebyly v žádném případě odebrány dříve než 7 dnů (u systémové léčby) či 21 dnů (u lokální léčby) po antimikrobiální léčbě dárcovského hřebce a byly umístěny do transportního média

s aktivním uhlím (např. Amies) před odesláním do laboratoře, kde byly podrobeny následujícímu vyšetření s negativním výsledkem:

izolaci Taylorella equigenitalis po kultivaci za mikroaerofilních podmínek po dobu alespoň 7 dnů, založené do 24 hodin po odebrání vzorku z dárcovského zvířete, nebo do 48

hodin v případech, kdy jsou vzorky během transportu uchovávány v chladu;]

 [II.3.4.3.1.(1)buď

zjištění genomu Taylorella equigenitalis pomocí PCR nebo PCR v reálném čase, provedené do 48 hodin po odebrání vzorků z dárcovského zvířete;] [II.3.4.3.2.(1)a/nebo

byli podrobeni alespoň jednomu z programů vyšetření podrobně vymezených níže v bodech II.3.5.1, II.3.5.2 a II.3.5.3, ve všech případech s výsledky popsanými v bodě II.3.4;II.3.5.

Dárcovský hřebec pobýval ve středisku pro odběr spermatu nepřetržitě po dobu alespoň 30 dnů před dnem prvního odběru a během období odběru výše popsaného spermatu a žádní koňovití v

daném středisku pro odběr spermatu nepřišli do přímého styku s koňovitými s nižším nákazovým statusem, než má dárcovský hřebec.

(6) [II.3.5.1.

Vyšetření popsaná v bodě II.3.4 byla provedena na vzorcích odebraných(7) dárcovskému hřebci alespoň jednou ročně na začátku plemenné sezóny nebo před prvním odběrem spermatu

určeného pro obchod s čerstvým, chlazeným nebo zmrazeným spermatem a minimálně 14 dnů po počátečním datu pobytu trvajícího alespoň 30 dnů před prvním odběrem spermatu.]

Dárcovský hřebec pobýval ve středisku pro odběr spermatu po dobu alespoň 30 dnů před dnem prvního odběru a během období odběru výše popsaného spermatu, avšak na zodpovědnost

veterinárního lékaře příslušného střediska opustil středisko na souvislé období trvající méně než 14 dnů a/nebo jiní koňovití v daném středisku pro odběr spermatu přišli do přímého styku s

koňovitými s nižším nákazovým statusem.

(6) [II.3.5.2.

Vyšetření popsaná v bodě II.3.4 byla provedena na vzorcích odebraných(7) dárcovskému hřebci alespoň jednou ročně na začátku plemenné sezóny nebo před prvním odběrem spermatu

určeného pro obchod s čerstvým, chlazeným nebo zmrazeným spermatem a minimálně 14 dnů po počátečním datu pobytu trvajícího alespoň 30 dnů před prvním odběrem spermatu.

během doby odběru spermatu určeného pro obchod s čerstvým, chlazeným nebo zmrazeným spermatem byl dárcovský hřebec podroben následujícím vyšetřením popsaným v bodě II.3.4:a

na nakažlivou chudokrevnost koní, přičemž jedno z vyšetření popsaných v bodě II.3.4.1 bylo naposledy provedeno na vzorku krve odebraném(7) ne dříve než 90 dnů před

odběrem výše popsaného spermatu;

a)

na infekční arteritidu koní:b)

 [jedno z vyšetření popsaných v bodě II.3.4.2 bylo naposledy provedeno na vzorku odebraném(7) ne dříve než 30 dnů před odběrem výše popsaného

spermatu;]

(1)buď

 [jedno z vyšetření uvedených v bodě II.3.4.2.2 bylo provedeno na alikvotní části veškerého spermatu dárcovského hřebce odebraného(7) ne dříve než šest

měsíců před odběrem výše popsaného spermatu a vzorek krve odebraný(7) od dárcovského hřebce během tohoto šestiměsíčního období reagoval pozitivně v

sérumneutralizačním testu na infekční arteritidu koní při rozředění séra v poměru vyšším než 1:4;]

(1)nebo

na nakažlivou metritidu klisen, přičemž jedno z vyšetření popsaných v bodě II.3.4.3 bylo naposledy provedeno na třech vzorcích (stěrech)(7) ne dříve než 60 dnů před odběrem

výše popsaného spermatu;

c)

 [dvakrát nejméně v rozmezí 7 dnů;](1)buď

 [jednou a s podrobením se PCR nebo PCR v reálném čase.] ](1)nebo

Dárcovský hřebec nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1.6 a) a 1.6 b) kapitoly II přílohy D směrnice 92/65/EHS a sperma je odebráno pro účely obchodu se zmrazeným spermatem.(6) [II.3.5.3.

Vyšetření popsaná v bodech II.3.4.1, II.3.4.2 a II.3.4.3 byla provedena na vzorcích odebraných(7) dárcovskému hřebci alespoň jednou ročně na začátku plemenné sezóny,

vyšetření popsaná v bodech II.3.4.1 a II.3.4.3 byla provedena na vzorcích odebraných(7) dárcovskému hřebci během minimální 30denní lhůty skladování pro sperma ode dne odběru spermatu a

před odstraněním spermatu ze střediska pro odběr spermatu, nejdříve 14 dnů a nejpozději 90 dnů po odběru výše popsaného spermatu,

a

 [vyšetření na infekční arteritidu koní popsaná v bodě II.3.4.2.byla provedena na vzorcích odebraných(7) během minimální 30denní lhůty skladování pro

sperma ode dne odběru spermatu a před odstraněním spermatu ze střediska pro odběr spermatu nebo použitím, nejdříve 14 dnů a nejpozději 90 dnů po odběru

výše popsaného spermatu.]

(1)buďa

 [potvrdí se, že hřebec séropozitvní na infekční arteritidu koní není šiřitelem, a to na základě testu izolace viru, PCR nebo PCR v reálném čase provedených

na vzorcích alikvotní části veškerého spermatu dárcovského hřebce odebraného(7) dvakrát ročně v minimálně čtyřměsíčním intervalu s negativním

výsledkem, přičemž dárcovský hřebec reagoval pozitivně v sérumneutralizačním testu na infekční arteritidu koní se sérem ředěným v poměru alespoň 1:4.] ]

(1)nebo

podstoupili vyšetření stanovená v bodě II.3.5 na vzorcích odebraných v následující dnyII.3.6.
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Datum odběru vzorků pro veterinární vyšetření(7)Datum počátku(7)Program vyšetřeníIdentifikace spermatu

 CEM II.3.4.3. EVA II.3.4.2.EIA II.3.4.1.Odběr spermatuPobyt dárce

2. vzorek1. vzorekVzorek spermatuVzorek krve

Do spermatu nebyla přidána antibiotika.] [II.4.(1)buď

Byla přidána následující antibiotika nebo kombinace antibiotik, aby se po konečném naředění spermatu docílilo minimální koncentrace(8):   ;] [II.4.(1)nebo

Výše popsané sperma:II.5.

bylo odebráno, ošetřeno, skladováno a přepravováno za podmínek, které odpovídají požadavkům kapitoly II oddílu I bodu 1 a kapitoly III oddílu I přílohy D směrnice 92/65/EHS;II.5.1.

v případě zmrazeného spermatu skladovaného po dobu minimálně 30 dnů ode dne odběru spermatu;II.5.2.

bylo odesláno do místa nakládky v souladu s kapitolou III oddílem I bodem 1.4 přílohy D směrnice 92/65/EHS v zaplombovaném kontejneru, který je označen číslem uvedeným v kolonce I.23.II.5.3.

Poznámky

Část I:

Místo původu musí odpovídat středisku pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.Kolonka I.12:

Místo určení musí odpovídat středisku pro odběr spermatu nebo středisku pro skladování spermatu nebo hospodářství, pro které je sperma určeno.Kolonka I.13:

Uvede se označení kontejneru a číslo plomby.Kolonka I.23:

Totožnost dárce musí odpovídat úřední identifikaci zvířete.Kolonka I.31:

Datum odběru musí být uvedeno v následujícím tvaru: dd/mm/rrrr.

Část II:

Pokyny pro vyplnění tabulky v bodě II.3.6.
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Zkratky:

první vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koníEIA-1

druhé vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koníEIA-2

první vyšetření na infekční arteritidu koní na vzorku krveEVA-B1

druhé vyšetření na infekční arteritidu koní na vzorku krveEVA-B2

první vyšetření na infekční arteritidu koní na vzorku spermatuEVA-S1

druhé vyšetření na infekční arteritidu koní na vzorku spermatuEVA-S2

první vyšetření prvního vzorku na nakažlivou metritidu klisenCEM-11

první vyšetření druhého vzorku na nakažlivou metritidu klisen odebraného 7 dnů po CEM-11CEM-12

druhé vyšetření prvního vzorku na nakažlivou metritidu klisenCEM-21

druhé vyšetření druhého vzorku na nakažlivou metritidu klisen odebraného 7 dnů po CEM-21CEM-22

Instrukce:

U každé identifikace spermatu ve sloupci A v příkladě níže se ve sloupci B uvede program vyšetření (body II.3.5.1, II.3.5.2 a/nebo II.3.5.3) a ve sloupcích C a D se vyplní požadovaná data.

Data, kdy byly odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření před prvním odběrem výše popsaného spermatu v souladu s požadavky v bodech II.3.5.1, II.3.5.2 a II.3.5.3, se vyplní do horního řádku sloupců 5 až 9

tabulky, tj. políček, která jsou v níže uvedeném příkladu označena zkratkami EIA-1, EVA-B1 nebo EVA-S1 a CEM-11 a CEM-12.

Data, kdy byly odebrány vzorky pro opakovaná laboratorní vyšetření v souladu s požadavky v bodě II.3.5.2 nebo II.3.5.3, se vyplní do spodního řádku sloupců 5 až 9 tabulky, tj. políček, která jsou v níže

uvedeném příkladu označena zkratkami EIA-2, EVA-B2 nebo EVA-S2 a CEM-21 a CEM-22.

Datum odběru vzorků pro veterinární vyšetření(7)Datum

počátku(7)

Program

vyšetření

Identifikace spermatu

CEM II.3.4.3.EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1.

Odběr

spermatu

Pobyt

dárce

2. vzorek1. vzorekVzorek

spermatu

Vzorek

krve

CEM-12CEM-11EVA-S1EVA-B1EIA-1DCBA

CEM-22CEM-21EVA-S2EVA-B2EIA-2

Nehodící se škrtněte.(1)

Pouze schválená střediska pro odběr spermatu, která jsou v souladu s čl. 11 odst. 4 směrnice 92/65/EHS uvedena v seznamu na internetových stránkách Komise:(2)

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

Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.(3)

Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.(4)

Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.(5)

Škrtněte program(y), který/které se na zásilku nevztahuje/nevztahují.(6)

Doplňte datum do tabulky v bodě II.3.6 (podle pokynů v části II poznámek).(7)

Doplňte názvy a koncentrace.(8)

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.·

Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Kvalifikace a titul:Jméno (hůlkovým písmem):

Číslo místní veterinární jednotky:Místní veterinární jednotka:

Podpis:Datum:

Razítko
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EVROPSKÁ UNIE Osvědčení pro vnitřní obchod
III.1. Datum kontroly III.2. Jednací číslo osvědčení::

III.3. Kontrola dokladů: Ne Ano

Norma EU

Doplňkové záruky

Národní požadavky

Uspokojivé

Uspokojivé

Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

III.4. Kontrola identifikace: Ne Ano

Uspokojivé Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola: Ne Celkový počet kontrolovaných zvířat

Uspokojivé Neuspokojivé

III.6. Laboratorní vyšetření: Ne Ano

Datum:

Vyšetřeno na::

Namátkový Podezření

Výsledky:: Do Uspokojivé Neuspokojivé

III.7. Kontrola pohody zvířat Ne Ano

Uspokojivé Neuspokojivé

III.8. Přestupky proti předpisům o pohodě zvířat::

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok

III.8.3. Prekročená hustota nakládky Průměrný prostor

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. Dodatečne opatření pro pro dlouhotrvající cesty

III.8.8.Certificate způsobilosti pro řidiče

III.8.9. Údaje zaregistrované v deníku

III.8.10. Jiné

III.9. Přestupky proti veterinárním předpisům

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. Neuspokojivý test

III.9.10. Neprávoplatná identifikácia alebo jej absencia

III.9.11. Nesplnené národné požiadavky

III.9.12. Neplatná adresa miesta určenia

III.9.13. Jiné

III.10. Vliv přepravy na zvířata

Počet uhynulých zvířat:: Předpoklad:

Počet nezpůsobilých zvířat:: Předpoklad:

Počet narozených nebo potracených zvířat:

III.11. Nápravná opatření

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. Využití produktů pro jiné účely

Identifikace:

III.12. Kroky následující po karanténě

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

III.14. Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Místní veterinární jednotka Číslo místní veterinární jednotky

Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul

Datum: Podpis:

III.13. Místo kontroly

Prevádzkareň Chov Sběrné středisko

Priestory sprostredkovateľa Schválený orgán Stredisko pre spermu

Prístav Letisko Výstupný prechod

Na ceste Jiné
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Plánování

1.1. POŘADATEL jméno a adresa (a) (b) 1.2 Jméno osoby odpovědné za jízdu

1.3. Telefon / fax

2. Očekávaná doba trvání (hodiny / dny)

3.1. Místo a země odeslání

3.2. Datum 3.3. Čas

4.1. Místo a země určení

4.2. Datum 4.3. Čas

5.1. Druhy 5.2. Počet zvířat 5.3. číslo (čísla) veterinárního osvědčení 

5.4. Celkova odhadovana hmotnost šarže (v kg) 5.5. Celková plocha plánovaná pro zasilku (v m2)

8. Podpis organizátora

6. Seznam míst odpočinku, převodu nebo výstupu

7. Já, organizátor, potvrzuji, že jsem zodpovědný za organizaci výše uvedené cesty a zajistil jsem vhodně podmínky pro blaho zvířat během cesty v souladu

s ustanoveními směrnice Rady 1/2005

[cs] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005

(b) Pokud je organizátor dopravce, je třeba uvést číslo povolení.

6.1. Názvy míst, kde mohou zvířat odpočívat nebo být

převedena

6.2. Příjezd 6.3. Doba trvání

(v hodinách)

6.4. Jméno a číslo povolení dopravce (pokud se liší

od organizátora)

6.5. Identifikace

Datum Čas


