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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/403 AL COMISIEI
din 24 martie 2021
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate
animală și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația
între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material
germinativ provenit de la acestea, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a
Deciziei 2010/470/UE
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile
transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea
privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 146 alineatul (2), articolul 156 alineatul (2) primul paragraf litera (a) și
articolul 162 alineatul (5), articolul 238 alineatul (3) și articolul 239 alineatul (3),
având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a
normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE)
nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a
Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE)
nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului
(Regulamentul privind controalele oficiale) (2), și în special articolul 90 primul paragraf literele (a) și (c) și articolul 126
alineatul (3),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește normele privind bolile animalelor care sunt transmisibile la animale sau la
om, inclusiv cerințele privind certificarea oficială a sănătății animale pentru diferite tipuri de deplasări de animale
terestre și de produse aferente. De asemenea, regulamentul menționat împuternicește Comisia să adopte acte de
punere în aplicare care stabilesc norme privind formatul modelelor certificatelor de sănătate animală și a
declarațiilor privind sănătatea animală, precum și norme privind informațiile care trebuie să fie conținute în
anumite documente și declarații necesare pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale și de material
germinativ. În plus, regulamentul respectiv împuternicește Comisia să stabilească norme speciale privind formatul
modelelor de certificate de sănătate animală, al declarațiilor și al altor documente pentru anumite categorii de
animale și de material germinativ. De asemenea, Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că certificatele de sănătate
animală pot include alte informații necesare în temeiul altor acte legislative ale Uniunii.

(1) JO L 84, 31.3.2016, p. 1.
(2) JO L 95, 7.4.2017, p. 1.
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(2)

În plus, în conformitate cu articolul 146 alineatul (2), precum și cu articolul 156 alineatul (2) primul paragraf
litera (a) și cu articolul 162 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/429, regulamentul respectiv împuternicește
Comisia să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc norme privind formatul modelelor de certificate de
sănătate animală pentru circulația către un alt stat membru a anumitor animale terestre și a materialului germinativ
provenit de la animalele terestre respective.

(3)

Prin urmare, pentru punerea în aplicare uniformă a normelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429, modelele
de certificate de sănătate animală și de certificate de sănătate animală/oficiale care conțin cerințele de sănătate
animală pentru circulația între statele membre și intrarea în Uniune a anumitor animale terestre și a materialului
germinativ provenit de la animalele terestre respective trebuie stabilite în prezentul regulament.

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei (3) stabilește norme de completare privind unitățile de material
germinativ înregistrate și autorizate și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul
Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre. Anexa IV la regulamentul respectiv
stabilește norme de completare privind informațiile care trebuie incluse în certificatul de sănătate animală pentru
materialul germinativ provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee și de la alte animale enumerate în
acesta, deplasate între statele membre. În conformitate cu regulamentul respectiv, aceste certificate de sănătate
animală conțin, printre altele, informații relevante privind situația sănătății animale. Prin urmare, normele și
cerințele de completare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/686 trebuie luate în considerare în prezentul
regulament și în modelele de certificate pe care acesta le stabilește.

(5)

Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei (4) vine în completarea normelor privind prevenirea și controlul
bolilor animale transmisibile la animale sau la oameni prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2016/429 în ceea ce privește circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație.
Regulamentul respectiv stabilește cerințe specifice pentru astfel de deplasări și norme de completare privind
certificarea sănătății animale, în special norme privind informațiile care trebuie incluse în certificatele de sănătate
animală pentru anumite animale terestre și ouă pentru incubație deplasate într-un alt stat membru. Prin urmare,
prezentul regulament și modelele de certificate pe care le stabilește trebuie să țină seama de normele de completare
prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

(6)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (5) stabilește cerințe suplimentare de sănătate animală pentru
intrarea în Uniune, printre altele, a anumitor animale terestre și a materialului germinativ provenit de la speciile și
categoriile de animale terestre deținute enumerate în acesta. În special, în conformitate cu regulamentul respectiv,
aceste transporturi trebuie să fie însoțite de un certificat de sănătate animală și, dacă este prevăzut în regulamentul
respectiv, de declarații sau de alte documente. Prin urmare, garanțiile relevante prevăzute în Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 trebuie să țină seama de modelele de certificate prevăzute în prezentul regulament.

(7)

În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/686 stabilește definiții specifice pentru, printre altele, anumite tipuri de
material germinativ și anumite unități de material germinativ. În plus, în sensul regulamentului delegat respectiv,
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește definiții specifice pentru, printre altele, anumite animale terestre,
precum și definiții pentru „ouăle fără microorganisme patogene specificate” și pentru „numărul de autorizare unic”.
Prin urmare, prezentul regulament trebuie, de asemenea, să țină seama de anumite definiții prevăzute în
Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și în Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

(3) Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și
de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute
(JO L 174, 3.6.2020, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a
animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (JO L 174, 3.6.2020, p. 140).
(5) Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea
după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020,
p. 379).
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(8)

Modelele de certificate oficiale necesare pentru sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor, precum și din motive de
sănătate publică sunt prevăzute în prezent în diverse acte juridice. Din motive de claritate și de securitate juridică,
precum și pentru a facilita accesul autorităților competente, al operatorilor relevanți și al publicului, este oportun să
se consolideze, într-un singur act juridic, modelele de certificate pentru circulația între statele membre și pentru
intrarea în Uniune a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la
acestea.

(9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei (6) stabilește modelele de certificate de sănătate
animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru circulația în
interiorul Uniunii sau între statele membre a transporturilor de animale și produse, asigurând compatibilitatea
acestor certificate cu Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) și facilitând sistemul de certificare
în Uniune. Prin urmare, modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate de sănătate animală/
oficiale pentru circulația între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de
material germinativ provenit de la acestea stabilite în prezentul regulament trebuie întocmite pe baza modelului de
certificat de sănătate animală și a modelului de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația între statele
membre prevăzut în capitolul 1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235.

(10)

În plus, pentru a asigura coerența și pentru a îmbunătăți eficiența certificării, modelele de certificate de sănătate
animală și de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite
categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea prevăzute în prezentul regulament
trebuie întocmite pe baza modelului de certificat de sănătate animală și pe baza modelului de certificat de sănătate
animală/oficial pentru intrarea în Uniune prevăzut în capitolul 3 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2020/2235.

(11)

Articolul 237 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că statele membre pot permite intrarea
în Uniune a transporturilor de animale, de material germinativ și de produse de origine animală dacă sunt însoțite de
un certificat de sănătate animală, cu excepția cazului în care se prevede o derogare la articolul 237 alineatul (4)
litera (a) din regulamentul respectiv. Articolul 126 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 prevede
cerința ca transporturile de anumite animale și mărfuri care intră în Uniune să fie însoțite de un certificat oficial, de
un atestat oficial sau de orice altă dovadă care să ateste conformitatea transportului cu cerințele relevante stabilite de
normele menționate la articolul 1 alineatul (2) din respectivul regulament. Prin urmare, pentru a evita
neconcordanțele și pentru a facilita controalele oficiale la intrarea în Uniune a transporturilor de anumite categorii
de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea, prezentul regulament trebuie să stabilească
modele de certificate de sănătate animală și de certificate de sănătate animală/oficiale pentru astfel de transporturi
care intră în Uniune.

(12)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale
desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre pentru a asigura respectarea normelor menționate la
articolul 1 alineatul (2) din regulamentul respectiv, care includ, printre altele, norme privind siguranța alimentară în
toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, precum și cerințele privind sănătatea și bunăstarea animalelor.
Regulamentul respectiv prevede anumite norme privind certificarea oficială în cazul în care normele menționate la
articolul 1 alineatul (2) impun emiterea de certificate oficiale. În special, regulamentul respectiv împuternicește
Comisia să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a normelor privind modelele de certificate oficiale și
privind emiterea și înlocuirea unor astfel de certificate. În absența unor norme mai specifice în Regulamentul (UE)
2016/429, normele relevante privind certificarea oficială se aplică certificatelor de sănătate animală și certificatelor
de sănătate animală/oficiale prevăzute în prezentul regulament.

(13)

Normele menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 includ atât cerințe de sănătate
animală, cât și, printre altele, norme din domeniul siguranței alimentare și al bunăstării animalelor. Din motive de
claritate juridică și pentru a reduce la minimum sarcina administrativă în timpul eliberării certificatelor, prezentul
regulament trebuie să includă certificate de sănătate animală și certificate de sănătate animală/oficiale, care urmează

(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de
certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în
Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri, certificarea oficială privind astfel
de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 599/2004, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 și (UE)
2019/628, a Directivei 98/68/CE și a Deciziilor 2000/572/CE, 2003/779/CE și 2007/240/CE (JO L 442, 30.12.2020 p. 1).
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să fie semnate de medicul veterinar oficial. Pentru a facilita efectuarea controalelor oficiale la intrarea în Uniune, și în
interiorul Uniunii, a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la
acestea și pentru a reduce sarcina administrativă, modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate
de sănătate animală/oficiale prevăzute în prezentul regulament trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/429 și
Regulamentul (UE) 2017/625.

(14)

Pentru a facilita controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră de intrare în Uniune, cerințele privind
certificatele pentru intrarea în Uniune trebuie să includă cerințe lingvistice.

(15)

Regulamentul (UE) 2016/429 vizează reducerea sarcinii administrative în ceea ce privește certificarea și notificarea
prin utilizarea tehnologiei informației în scopuri multiple, în măsura posibilului. În plus, regulamentul menționat
stabilește anumite norme privind posibilitatea ca anumite transporturi să fie însoțite de certificate electronice de
sănătate animală, în locul certificatelor de sănătate animală emise pe suport de hârtie. Regulamentul (UE) 2017/625
prevede că sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) trebuie să permită producția,
manipularea și transmiterea certificatelor oficiale, inclusiv în format electronic. Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2019/1715 al Comisiei (7) prevede că TRACES este componenta IMSOC care permite ca certificatele să fie
produse pe cale electronică, prevenind astfel eventualele practici frauduloase sau înșelătoare în ceea ce privește
certificatele de sănătate animală sau certificatele de sănătate animală/oficiale. Prin urmare, pentru a asigura un nivel
adecvat de securitate a mijloacelor de certificare electronică și ținând seama de obiectivul de armonizare a
procesului de certificare, modelele de certificate stabilite în prezentul regulament trebuie să fie compatibile cu
TRACES.

(16)

Articolul 90 primul alineat litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 împuternicește Comisia să adopte acte de
punere în aplicare care să prevadă norme privind procedurile de urmat în vederea eliberării de certificate de
înlocuire. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe comune în ceea ce privește înlocuirea certificatelor,
aplicabile certificatelor de sănătate animală și certificatelor de sănătate animală/oficiale, care urmează să fie semnate
de medicul veterinar oficial, iar aceste cerințe comune trebuie stabilite în prezentul regulament.

(17)

Pentru a evita utilizarea improprie și abuzul, este important să se stabilească normele privind cazurile în care se
poate elibera un certificat de înlocuire și cerințele care trebuie să fie îndeplinite de astfel de certificate. Aceste cazuri
trebuie să fie limitate la erori administrative și la cazurile în care certificatul inițial a fost deteriorat sau pierdut.

(18)

Modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru circulația
anumitor categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea trebuie să conțină detalii
privind transportul și informații specifice privind sănătatea animală și publică, precum și informații privind
bunăstarea animalelor, dacă este necesar, certificate de medicul veterinar oficial. În cazul circulației între statele
membre, atât modelele de certificate de sănătate animală, cât și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale
trebuie să includă, de asemenea, o parte dedicată înregistrării controalelor oficiale efectuate în timpul acestor
deplasări și la locul de destinație, precum și rezultatele controalelor oficiale respective.

(19)

Decizia 2010/470/UE a Comisiei (8) stabilește modele de certificate de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii
cu material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ecvină, ovină și caprină, precum și cu ovule și
embrioni de animale din specia porcină, conform Directivei 92/65/CEE a Consiliului (9). Cu toate acestea,
Regulamentul (UE) 2016/429 abrogă și înlocuiește Directiva 92/65/CEE începând cu 21 aprilie 2021. Mai mult,

(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea
sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”)
(JO L 261, 14.10.2019, p. 37).
(8) Decizia 2010/470/UE a Comisiei din 26 august 2010 de stabilire a unor modele de certificate de sănătate aplicabile comerțului în
interiorul Uniunii cu material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ecvină, ovină și caprină, precum și cu ovule și
embrioni de animale din specia porcină (JO L 228, 31.8.2010, p. 15).
(9) Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și
importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate
animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992,
p. 54).
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Regulamentul (UE) 2016/429, precum și alte acte legislative ale Uniunii au abrogat anumite alte acte menționate în
modelele de certificate prevăzute în decizia respectivă. Prin urmare, din motive de armonizare și de claritate, pentru
a se evita duplicarea normelor, modelele de certificate prevăzute în Decizia 2010/470/UE trebuie înlocuite cu
modelele de certificate prevăzute în prezentul regulament, iar Decizia 2010/470/UE trebuie abrogată.
(20)

Se cuvine să se introducă o perioadă de tranziție care să țină cont de situația specifică a autorităților competente din
țările terțe care trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, precum și de
situația specifică a transporturilor de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea însoțite de
certificatele emise în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 798/2008 (10) și (UE) nr. 206/2010 (11) ale Comisiei,
Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 (12) și (UE) 2018/659 (13) ale Comisiei, Deciziile
2006/168/CE (14), 2010/470/UE și 2010/472/UE ale Comisiei (15), precum și de certificatele eliberate în
conformitate cu Deciziile de punere în aplicare 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) și (UE) 2019/294 ale
Comisiei (18) înainte de data aplicării prezentului regulament.

(21)

Întrucât Regulamentul (UE) 2016/429 se aplică începând cu 21 aprilie 2021, prezentul regulament trebuie să se
aplice, de asemenea, de la data respectivă.

(22)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale,
produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare
(1)
Prezentul regulament stabilește normele privind certificatele de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (UE)
2016/429 și certificatele de sănătate animală/oficiale în baza Regulamentului (UE) 2016/429 și a Regulamentului (UE)
2017/625 și în ceea ce privește emiterea și înlocuirea certificatelor respective necesare pentru intrarea în Uniune (19),
circulația în interiorul Uniunii și circulația între statele membre a anumitor transporturi de animale terestre și de material
germinativ provenit de la acestea (denumite în continuare împreună „certificatele”).
(10) Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau
compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre,
precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).
(11) Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora
autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitarveterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).
(12) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei din 7 ianuarie 2013 de stabilire a condițiilor de sănătate animală
pentru importurile anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantină (JO L 47, 20.2.2013, p. 1).
(13) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei din 12 aprilie 2018 privind condițiile de introducere în Uniune a
ecvideelor vii și a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor de ecvidee (JO L 110, 30.4.2018, p. 1).
(14) Decizia 2006/168/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare
privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE (JO L 57,
28.2.2006, p. 19).
(15) Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din
speciile ovină și caprină în Uniune (JO L 228, 31.8.2010, p. 74).
(16) Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 privind importul în Uniune de material seminal de la
animale domestice din specia bovină (JO L 247, 24.9.2011, p. 32).
(17) Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei din 1 martie 2012 privind importurile în Uniune de material seminal de la
animale domestice din specia porcină (JO L 64, 3.3.2012, p. 29).
(18) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 a Comisiei din 18 februarie 2019 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate
pentru importurile în Uniune de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru certificatul de sănătate animală necesar pentru
astfel de importuri (JO L 48, 20.2.2019, p. 41).
(19) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în
coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentului regulament referirile la „Uniune” includ Regatul Unit în ceea ce
privește Irlanda de Nord.
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(2)
Prezentul regulament stabilește modele de certificate, sub formă de certificate de sănătate animală sau de certificate
de sănătate animală/oficiale:
(a) pentru circulația între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material
germinativ provenit de la acestea (anexa I); și
(b) pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit
de la acestea (anexa II).
(3)
Prezentul regulament stabilește modele de declarații care însoțesc certificatele de sănătate animală sau certificatele de
sănătate animală/oficiale pentru circulația în interiorul Uniunii și pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de animale
terestre (anexa III).

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1.

„unitate de material germinativ înregistrată” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

2.

„unitate de material germinativ autorizată” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la
articolul 2 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

3.

„material seminal” înseamnă material seminal conform definiției de la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/686;

4.

„oocite” înseamnă oocite conform definiției de la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

5.

„embrion” înseamnă embrion conform definiției de la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

6.

„centru de colectare a materialului seminal” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la
articolul 2 punctul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

7.

„echipă de colectare de embrioni” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la articolul 2
punctul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

8.

„echipă de producție de embrioni” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la articolul 2
punctul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

9.

„unitate de prelucrare a materialului germinativ” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la
articolul 2 punctul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

10. „unitate de depozitare a materialului germinativ” înseamnă o unitate de material germinativ conform definiției de la
articolul 2 punctul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
11. „bovină” înseamnă bovină conform definiției de la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
12. „ovină” înseamnă ovină conform definiției de la articolul 2 punctul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
13. „caprină” înseamnă caprină conform definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
14. „ecvideu” înseamnă ecvideu conform definiției de la articolul 2 punctul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
15. „camelid” înseamnă camelid conform definiției de la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
16. „cervid” înseamnă cervid conform definiției de la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
17. „ecvideu înregistrat” înseamnă ecvideu conform definiției de la articolul 2 punctul 12 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692;
18. „pui de o zi” înseamnă pui de o zi conform definiției de la articolul 2 punctul 19 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692;
19. „ouă fără microorganisme patogene specificate” înseamnă ouă pentru incubație conform definiției de la articolul 2
punctul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
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20. „albină meliferă” înseamnă un animal conform definiției de la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692;
21. „bondar” înseamnă un animal conform definiției de la articolul 2 punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
22. „număr de autorizare unic” înseamnă un număr conform definiției de la articolul 2 punctul 25 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692.

Articolul 3
Completarea certificatelor de sănătate animală și a certificatelor de sănătate animală/oficiale pentru transporturile
de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea
(1)
Certificatele pentru circulația între statele membre a transporturilor de animale terestre și de material germinativ
provenit de la acestea, prevăzute în anexa I la prezentul regulament, trebuie completate în mod corespunzător și semnate
de un medic veterinar oficial în conformitate cu notele explicative prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2020/2235.
(2)
Certificatele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale terestre și de material germinativ provenit de la
acestea, prevăzute în anexa II la prezentul regulament, trebuie completate în mod corespunzător și semnate de un medic
veterinar oficial în conformitate cu notele explicative prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2020/2235.
(3)
Operatorii responsabili pentru transporturile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să furnizeze autorității
competente informațiile privind descrierea unor astfel de transporturi, astfel cum se descrie în partea I a modelelor de
certificate prevăzute în anexa I și, respectiv, în anexa II.

Articolul 4
Cerințe privind certificatele pentru animale terestre și material germinativ
(1)
Medicul veterinar oficial trebuie să completeze certificatele pentru transporturile de animale terestre și de material
germinativ în conformitate cu următoarele cerințe:
(a) pe certificat trebuie să figureze semnătura medicului veterinar oficial și ștampila oficială; culoarea semnăturii și
culoarea ștampilelor, cu excepția timbrelor seci sau a securizării cu filigran, trebuie să fie diferită de culoarea textului
tipărit;
(b) atunci când certificatul conține declarații multiple sau alternative, declarațiile care nu sunt relevante trebuie tăiate,
parafate și ștampilate de către medicul veterinar oficial sau trebuie eliminate complet din certificat;
(c) certificatul trebuie să constea din una din următoarele:
(i)

o singură foaie de hârtie;

(ii) mai multe foi de hârtie care sunt indivizibile și constituie un tot integral;
(iii) o secvență de pagini, fiecare pagină fiind numerotată astfel încât să se indice că o anumită pagină face parte dintr-o
secvență finită;
(d) dacă certificatul constă într-o secvență de pagini, astfel cum se menționează la litera (c) punctul (iii) din prezentul
alineat, pe fiecare pagină trebuie să figureze codul unic menționat la articolul 89 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (UE) 2017/625, semnătura medicului veterinar oficial și ștampila oficială;
(e) în cazul certificatelor pentru circulația transporturilor între statele membre, certificatul trebuie să însoțească
transportul până când acesta ajunge la locul de destinație din Uniune;
(f) în cazul certificatelor pentru intrarea în Uniune a transporturilor, certificatul trebuie să fie prezentat autorității
competente de la postul de inspecție la frontieră de intrare în Uniune în cazul în care transportul face obiectul
controalelor oficiale;
(g) certificatul trebuie eliberat înainte ca transportul aferent să iasă de sub controlul autorității competente care eliberează
certificatul;
(h) în cazul certificatelor de intrare în Uniune, certificatul trebuie întocmit în limba oficială sau în una dintre limbile
oficiale ale statului membru în care se găsește postul de inspecție la frontieră de intrare în Uniune.
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(2)
Prin derogare de la alineatul (1) litera (h), un stat membru poate accepta ca certificatele să fie redactate într-o altă
limbă oficială a Uniunii și ca ele să fie însoțite, după caz, de o traducere autentificată.
(3)
Alineatul (1) literele (a)-(e) nu se aplică certificatelor electronice eliberate în conformitate cu cerințele prevăzute la
articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715.
(4)
Alineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică certificatelor eliberate pe suport de hârtie, completate și imprimate în
sistemul TRACES.

Articolul 5
Înlocuirea certificatelor pentru animale terestre și material germinativ
(1)
Autoritățile competente eliberează certificate de înlocuire pentru transporturi de animale terestre și material
germinativ numai în cazul în care există erori administrative în certificatul inițial sau atunci când certificatul inițial a fost
deteriorat sau pierdut.
(2)
În certificatul de înlocuire, autoritatea competentă nu modifică informațiile din certificatul inițial privind
identificarea transportului, trasabilitatea și garanțiile care figurează în certificatul inițial cu privire la transport.
(3)

În certificatul de înlocuire, autoritatea competentă trebuie:

(a) să facă referire clară la codul unic menționat la articolul 89 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 și la
data eliberării certificatului inițial și menționează clar că înlocuiește certificatul inițial;
(b) să precizeze un număr de certificat nou, diferit de cel al certificatului inițial;
(c) să precizeze data la care a fost eliberat, diferită de data eliberării certificatului inițial;
(d) să întocmească un document original pe suport de hârtie, cu excepția certificatelor de înlocuire electronice transmise în
TRACES.
(4)
În cazul intrării în Uniune a transporturilor, autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră de intrare în
Uniune poate să nu solicite operatorului responsabil pentru transport să prezinte un certificat de înlocuire dacă informațiile
privind destinatarul, importatorul, postul de inspecție la frontieră de intrare în Uniune sau modul de transport se modifică
după eliberarea certificatului și aceste informații noi sunt furnizate de către operatorul responsabil pentru transport.

Articolul 6
Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor categorii de ungulate
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), care urmează să fie utilizate pentru
circulația între statele membre a anumitor categorii de ungulate, trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele,
în funcție de specia în cauză:
(a) BOV-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 1 din anexa I, pentru bovine care nu sunt
destinate sacrificării;
(b) BOV-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 2 din anexa I, pentru bovine care sunt
destinate sacrificării;
(c) POR-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 3 din anexa I, pentru porcine care nu sunt
destinate sacrificării;
(d) POR-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 4 din anexa I, pentru porcine care sunt
destinate sacrificării;
(e) OV/CAP-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 5 din anexa I, pentru ovine și caprine
care nu sunt destinate sacrificării;
(f)

OV/CAP-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 6 din anexa I, pentru ovine și caprine
care sunt destinate sacrificării;
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(g) EQUI-INTRA-IND, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 7 din anexa I, pentru un singur ecvideu
care nu este destinat sacrificării;
(h) EQUI-INTRA-CON, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 8 din anexa I, pentru un transport de
ecvidee;
(i)

CAM-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 9 din anexa I, pentru camelide care nu sunt
destinate sacrificării;

(j)

CAM-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 10 din anexa I, pentru camelide care sunt
destinate sacrificării;

(k) CER-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 11 din anexa I, pentru cervide care nu sunt
destinate sacrificării;
(l)

CER-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 12 din anexa I, pentru cervide care sunt
destinate sacrificării;

(m) OTHER-UNGULATES-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 13 din anexa I, pentru
ungulate, altele decât ovine, caprine, porcine, ecvidee, camelide și cervide, care nu sunt destinate sacrificării;
(n) OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 14 din anexa I, pentru
ungulate, altele decât ovine, caprine, porcine, ecvidee, camelide și cervide, care sunt destinate sacrificării.

Articolul 7
Modele de certificate de sănătate animală și de certificate de sănătate animală/oficiale pentru circulația între
statele membre a anumitor categorii de păsări și de material germinativ provenit de la acestea
Certificatele de sănătate animală și certificatele de sănătate animală/oficiale menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a),
care urmează să fie utilizate pentru circulația între statele membre a anumitor categorii de păsări și material germinativ
provenit de la acestea, trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de categoriile de păsări și de
produse în cauză:
(a) POU-INTRA-HEP, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 15 din anexa I, pentru ouă pentru
incubație provenite de la păsări de curte;
(b) POU-INTRA-DOC, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 16 din anexa I, pentru puii de o zi;
(c) POU-INTRA-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 17 din anexa I, pentru păsări de reproducție
sau păsări pentru producție;
(d) POU-INTRA-LT20, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 18 din anexa I, pentru mai puțin de 20 de
păsări de curte, altele decât ratite sau pentru mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte,
altele decât ratite;
(e) POU-INTRA-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 19 din anexa I, pentru păsări de curte care
sunt destinate sacrificării;
(f) POU-INTRA-SPF, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 20 din anexa I, pentru ouă fără
microorganisme patogene specificate;
(g) CAPTIVE-BIRDS-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 21 din anexa I, pentru păsări
captive;
(h) HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 22 din anexa I, pentru ouă
pentru incubație provenite de la păsări captive.

Articolul 8
Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor tipuri de material
germinativ provenit de la bovine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), care urmează să fie utilizate pentru
circulația între statele membre a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la bovine, trebuie să corespundă unuia
dintre următoarele modele, în funcție de tipul de produse în cauză:

L 113/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.3.2021

(a) BOV-SEM-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 23 din anexa I, pentru transporturile de
material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429
și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a materialului
seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) BOV-SEM-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 24 din anexa I, pentru transporturile de
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat după 31 decembrie 2004 și înainte de
21 aprilie 2021, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului (20), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2003/43/CE a Consiliului (21), expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a
fost colectat materialul seminal;
(c) BOV-SEM-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 25 din anexa I, pentru transporturile de
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a
Consiliului, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal;
(d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 26 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(e) BOV-EMB-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 27 din anexa I, pentru transporturile de
stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului (22), expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare
sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs embrionii;
(f) BOV-GP-PROCESSING-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 28 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a
Consiliului;
— oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021;
(g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 29 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
(20) Directiva 88/407/CEE a Consiliului din 14 iunie 1988 de stabilire a cerințelor de sănătate animală aplicabile în schimburile
intracomunitare și la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină (JO L 194, 22.7.1988, p. 10).
(21) Directiva 2003/43/CE a Consiliului din 26 mai 2003 de modificare a Directivei 88/407/CEE de stabilire a cerințelor de sănătate
animală aplicabile în comerțul intracomunitar și la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină (JO L 143,
11.6.2003, p. 23).
(22) Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează
schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (JO L 302,
19.10.1989, p. 1).
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— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a
Consiliului;
— oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021.

Articolul 9
Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor tipuri de material
germinativ provenit de la ovine și caprine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care urmează să fie utilizate pentru circulația
între statele membre a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la ovine și caprine trebuie să corespundă unuia
dintre următoarele modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 30 din anexa I, pentru
transporturile de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul
de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 31 din anexa I, pentru
transporturile de stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie
2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(c) OV/CAP-SEM-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 32 din anexa I, pentru
transporturile de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 33 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 34 din anexa I, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau
embrionii;
(f) OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 35 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de
colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 36 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
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— oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
(h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 37 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
— oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010.

Articolul 10

Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor tipuri de material
germinativ provenit de la porcine

Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care urmează să fie utilizate pentru circulația
între statele membre a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la porcine trebuie să corespundă unuia dintre
următoarele modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) POR-SEM-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 38 din anexa I, pentru transporturile de
material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) POR-SEM-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 39 din anexa I, pentru transporturile de
material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE (23)
înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost
colectat materialul seminal;
(c) POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 40 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(23) Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor
intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (JO L 224, 18.8.1990, p. 62).
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(d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 41 din anexa I, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați
în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau embrionii;
(e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 42 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de
colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(f) POR-GP-PROCESSING-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 43 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
(g) POR-GP-STORAGE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 44 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010.

Articolul 11
Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor tipuri de material
germinativ provenit de la ecvidee
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), care urmează să fie utilizate pentru
circulația între statele membre a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la ecvidee, trebuie să corespundă
unuia dintre următoarele modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) EQUI-SEM-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 45 din anexa I, pentru transporturile
de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
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(b) EQUI-SEM-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 46 din anexa I, pentru transporturile
de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(c) EQUI-SEM-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 47 din anexa I, pentru transporturile
de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(d) EQUI-SEM-D-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 48 din anexa I, pentru transporturile
de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a
fost colectat materialul seminal;
(e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 49 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 50 din anexa I, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați
în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau
embrionii;
(g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 51 din anexa I, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați
în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau
embrionii;
(h) EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 52 din anexa I, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de
colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(i) EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 53 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
— oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
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(j) EQUI-GP-STORAGE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 54 din anexa I, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
— oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010.

Articolul 12
Modele de certificate de sănătate animală pentru circulația între statele membre a anumitor categorii de albine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care urmează să fie utilizate pentru circulația
între statele membre a anumitor categorii de albine trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de
specia în cauză:
(a) HBEE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 55 din anexa I, pentru albine melifere;
(b) QUE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 56 din anexa I, pentru albine matcă care fac
obiectul unei derogări;
(c) BBEE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 57 din anexa I, pentru bondari.

Articolul 13
Modele de certificate de sănătate animală și modele de declarații pentru circulația între statele membre a anumitor
categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) și declarațiile menționate la articolul 1
alineatul (3) care urmează să fie utilizate pentru circulația între statele membre a anumitor categorii de animale terestre și
de material germinativ provenit de la acestea trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de speciile
și de categoriile și de produse în cauză:
(a) CONFINED-LIVE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 58 din anexa I, pentru animalele
terestre deplasate între unități izolate;
(b) CONFINED-PRIMATE-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 59 din anexa I, pentru
primate deplasate într-o unitate izolată;
(c) GP-CONFINED-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 60 din anexa I, pentru transporturile
de material seminal, oocite și embrioni proveniți de la animale terestre deținute în unități izolate, care au fost colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE)
2020/686;
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(d) CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 61 din anexa I, pentru câini,
pisici și dihori domestici;
(e) GP-CANIS-FELIS-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 62 din anexa I, pentru
transporturile de material seminal, oocite și embrioni proveniți de la câini (Canis lupus familiaris) și pisici (Felis silvestris
catus), care au fost colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
(f) OTHCARN-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 63 din anexa I, pentru alte carnivore;
(g) WILD-ANIMALS-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 64 din anexa I, pentru animale
terestre sălbatice;
(h) GP-CAM-CER-INTRA, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 65 din anexa I, pentru transporturile
de material seminal, oocite și embrioni proveniți de la animale din familiile Camelidae și Cervidae, care au fost
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.

Articolul 14

Modele de certificate de sănătate animală și de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune a
anumitor categorii de ungulate

Certificatele de sănătate animală și certificatele de sănătate animală/oficiale menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)
care urmează să fie utilizate pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de ungulate trebuie să corespundă unuia dintre
următoarele modele, în funcție de specia în cauză:
(a) BOV-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 1 din anexa II, pentru bovine;
(b) BOV-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 2 din anexa II, pentru bovine care sunt destinate
sacrificării;
(c) BOV-X-TRANSIT-RU întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 3 din anexa II, pentru bovine destinate
tranzitului prin teritoriul Lituaniei din regiunea Kaliningrad către alte regiuni din Rusia;
(d) OV/CAP-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 4 din anexa II, pentru ovine și caprine;
(e) OV/CAP-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 5 din anexa II, pentru ovine și caprine care sunt
destinate sacrificării;
(f) SUI-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 6 din anexa II, pentru porcine și animale din familia
Tayassuidae;
(g) SUI-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 7 din anexa II, pentru porcine care sunt destinate
sacrificării;
(h) RUM, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 8 din anexa II, pentru animale din familiile
Antilocapridae, Bovidae (altele decât bovine, ovine și caprine), Giraffidae, Moschidae și Tragulidae;
(i) RHINO, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 9 din anexa II, pentru animale din familiile
Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae;
(j) HIPPO, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 10 din anexa II, pentru animale din familia
Hippopotamidae;
(k) CAM-CER, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 11 din anexa II, pentru camelide și cervide.
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Articolul 15
Modele de certificate de sănătate animală, modele de certificate de sănătate animală/oficiale și modele de declarații
pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de ecvidee
Certificatele de sănătate animală și certificatele de sănătate animală/oficiale menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) și
declarațiile care însoțesc certificatele de sănătate animală sau certificatele de sănătate animală/oficiale menționate la
articolul 1 alineatul (3) care urmează să fie utilizate pentru intrarea în Uniune, sau pentru tranzitul prin Uniune, a
anumitor categorii de ecvidee trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de transporturile în cauză:
(a) EQUI-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 12 din anexa II, pentru intrarea în Uniune a
ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării;
(b) EQUI-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 13 din anexa II, pentru intrarea în Uniune a
ecvideelor care sunt destinate sacrificării;
(c) EQUI-TRANSIT-X, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 14 din anexa II, pentru tranzitul prin
Uniune a ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării;
(d) EQUI-TRANSIT-Y, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 15 din anexa II, pentru tranzitul prin
Uniune a ecvideelor care sunt destinate sacrificării;
(e) EQUI-RE-ENTRY-30, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 16 din anexa II, pentru reintroducerea
în Uniune, după un export temporar pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a cailor înregistrați pentru curse,
competiții și evenimente culturale;
(f) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 17 din anexa II, pentru
reintroducerea în Uniune a cailor înregistrați pentru competiții după un export temporar pentru o perioadă de
maximum 90 de zile pentru a participa la evenimente ecvestre organizate sub auspiciile Fédération Equestre
Internationale (FEI);
(g) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 18 din anexa II, pentru
reintroducerea în Uniune a cailor înregistrați pentru curse după un export temporar de maximum 90 de zile pentru a
participa la curse specifice în Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Japonia, Singapore, Emiratele
Arabe Unite sau Qatar.

Articolul 16
Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a ungulatelor destinate unei unități izolate
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a ungulatelor destinate unei unități izolate trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de
specia în cauză:
(a) CONFINED-RUM, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II capitolul 19 secțiunea 2, pentru animalele
enumerate în secțiunea 1 din capitolul respectiv care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei astfel de
unități;
(b) CONFINED-SUI, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II capitolul 20 secțiunea 2, pentru animalele
enumerate în secțiunea 1 din capitolul respectiv care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei astfel de
unități;
(c) CONFINED-TRE, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II capitolul 21 secțiunea 2, pentru animalele
enumerate în secțiunea 1 din capitolul respectiv care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei astfel de
unități;
(d) CONFINED-HIPPO, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II capitolul 22, pentru animalele din familia
Hippopotamidae care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei astfel de unități.
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Articolul 17
Modele de certificate de sănătate animală și de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune a
anumitor categorii de păsări și de material germinativ provenit de la acestea
Certificatele de sănătate animală și certificatele de sănătate animală/oficiale menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)
care urmează să fie utilizate pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de păsări și de material germinativ provenit de
la acestea trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de categoriile de păsări și de materialul
germinativ în cauză:
(a) BPP, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 23 din anexa II, pentru păsări de reproducție, altele
decât ratitele, și a păsărilor pentru producție, altele decât ratitele;
(b) BPR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 24 din anexa II, pentru ratite de reproducție sau ratite
pentru producție;
(c) DOC, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 25 din anexa II, pentru puii de o zi, alții decât de ratite;
(d) DOR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 26 din anexa II, pentru puii de o zi de ratite;
(e) HEP, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 27 din anexa II, pentru ouăle pentru incubație
provenite de la păsări de curte, alții decât de ratite;
(f)

HER, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 28 din anexa II, pentru ouăle pentru incubație de
ratite;

(g) SPF, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 29 din anexa II, pentru ouă fără microorganisme
patogene specificate;
(h) SP, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 30 din anexa II, pentru păsările de curte care sunt
destinate sacrificării, altele decât ratite;
(i)

SR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 31 din anexa II, pentru ratite care sunt destinate
sacrificării;

(j)

POU-LT20, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 32 din anexa II, pentru mai puțin de 20 de
păsări de curte, altele decât ratite;

(k) HE-LT20, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 33 din anexa II, pentru mai puțin de 20 de ouă
pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratite;
(l)

CAPTIVE-BIRDS, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 34 din anexa II, pentru păsări captive;

(m) HE-CAPTIVE-BIRDS, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 35 din anexa II, pentru ouă pentru
incubație provenite de la păsări captive.

Articolul 18
Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de albine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a anumitor categorii de albine trebuie să corespundă unuia dintre următoarele modele, în funcție de specia în
cauză:
(a) QUE, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 36 din anexa II, pentru albine matcă;
(b) BBEE, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 37 din anexa II, pentru bondari.

Articolul 19
Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici
Certificatul de sănătate animală menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizat pentru intrarea în
Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici trebuie să corespundă modelului CANIS-FELIS-FERRETS întocmit în
conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 38 din anexa II.
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Articolul 20

Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ
provenit de la bovine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la bovine trebuie să corespundă unuia dintre următoarele
modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) BOV-SEM-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 39 din anexa II, pentru transporturile
de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) BOV-SEM-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 40 din anexa II, pentru transporturile de
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat după 31 decembrie 2004 și înainte de
20 aprilie 2021, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE,
expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(c) BOV-SEM-C-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 41 din anexa II, pentru transporturile
de stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a
Consiliului, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal;
(d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 42 din anexa II, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(e) BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 43 din anexa II, pentru
transporturile de stocuri de embrioni recoltați in vivo proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați înainte de
21 aprilie 2021 în conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa
de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat embrionii;
(f) BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 44 din anexa II, pentru
transporturile de stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați înainte de
21 aprilie 2021, în conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului, concepuți utilizând material seminal care
respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de producție de
embrioni care a produs embrionii;
(g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 45 din anexa II, pentru
transporturile de stocuri de embrioni recoltați in vivo proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați înainte de
21 aprilie 2021 în conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului, concepuți utilizând material seminal provenit
din centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă din țara
exportatoare, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de producție de embrioni care a produs embrionii;
(h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 46 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE;
— oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
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— stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal care respectă cerințele
Directivei 88/407/CEE;
— stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal provenit din centre de
colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă din țara exportatoare;
(i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 47 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a
Consiliului;
— oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal care respectă cerințele
Directivei 88/407/CEE;
— stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal provenit din centre de
colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă din țara exportatoare.

Articolul 21
Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ
provenit de la ovine și caprine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la ovine și caprine trebuie să corespundă unuia dintre
următoarele modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 48 din anexa II, pentru
transporturile de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul
de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 49 din anexa II, pentru
transporturile de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului
seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 50 din anexa II, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
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(d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 51 din anexa II, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de
colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 52 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
(f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 53 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021.

Articolul 22
Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ
provenit de la porcine
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la porcine trebuie să corespundă unuia dintre următoarele
modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) POR-SEM-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 54 din anexa II, pentru transporturile
de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) POR-SEM-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 55 din anexa II, pentru transporturile de
material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE înainte
de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal;
(c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 56 din anexa II, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
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(d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 57 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
(e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 58 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
— oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021.

Articolul 23
Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ
provenit de la ecvidee
Certificatele de sănătate animală menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizate pentru intrarea
în Uniune a anumitor tipuri de material germinativ provenit de la ecvidee trebuie să corespundă unuia dintre următoarele
modele, în funcție de tipul de produse în cauză:
(a) EQUI-SEM-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 59 din anexa II, pentru transporturile
de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(b) EQUI-SEM-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 60 din anexa II, pentru transporturile
de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(c) EQUI-SEM-C-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 61 din anexa II, pentru transporturile
de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal;
(d) EQUI-SEM-D-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 62 din anexa II, pentru transporturile
de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a
fost colectat materialul seminal;
(e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 63 din anexa II, pentru
transporturile de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii;
(f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 64 din anexa II, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați
în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau
embrionii;
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(g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul 65 din anexa II, pentru
transporturile de stocuri de oocite și de embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați
în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție de embrioni care a colectat sau a prelucrat oocitele sau
embrionii;
(h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 66 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
— oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
(i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul 67 din anexa II, pentru
transporturile de material germinativ enumerate mai jos, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a
materialului germinativ:
— material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
— stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
— oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
— stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014.

Articolul 24
Modele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a materialului germinativ provenit de la
anumite categorii de animale terestre
Certificatul de sănătate animală menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care urmează să fie utilizat pentru intrarea în
Uniune a transporturilor de material seminal, oocite și embrioni proveniți de la animale terestre ținute într-o unitate izolată
care au fost colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 trebuie să corespundă modelului GP-CONFINED-ENTRY întocmit în conformitate cu modelul
prevăzut la capitolul 68 din anexa II.
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Articolul 25
Modele de declarații oficiale pentru intrarea în Uniune a anumitor categorii de animale terestre
(1)
Declarația menționată la articolul 1 alineatul (3) care trebuie utilizată pentru transportul animalelor terestre care
intră în Uniune pe cale maritimă trebuie să corespundă modelului AT-TERRE-SEA întocmit în conformitate cu modelul
prevăzut la capitolul 1 din anexa III și trebuie completat de căpitanul navei.
(2)
Declarația menționată la articolul 1 alineatul (3), care urmează să fie utilizată pentru transbordarea de ecvidee în
vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/659, trebuie să corespundă modelului EQUI-TRANS întocmit în conformitate cu modelul
prevăzut la capitolul 2 din anexa III la prezentul regulament.
(3)
Declarațiile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie anexate la certificatele de sănătate animală sau la certificatele de
sănătate animală/oficiale relevante.
Articolul 26
Abrogări
(1)

Decizia 2010/470/UE se abrogă cu efect de la 21 aprilie 2021.

(2)
Trimiterile la prezenta decizie se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu
tabelul de corespondență din anexa IV.
Articolul 27
Dispoziții tranzitorii
Transporturile de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea însoțite de certificatul corespunzător emis
în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 798/2008 și (UE) nr. 206/2010 ale Comisiei, Regulamentele de punere în
aplicare (UE) nr. 139/2013 și (UE) 2018/659 ale Comisiei, Deciziile 2006/168/CE, 2010/472/UE ale Comisiei, precum și
cu cele emise în conformitate cu Deciziile de punere în aplicare 2011/630/UE, 2012/137/UE și (UE) 2019/294 ale
Comisiei, înainte de data aplicării prezentului regulament, sunt acceptate pentru intrarea în Uniune până la 20 octombrie
2021, cu condiția ca certificatul să fi fost semnat de persoana autorizată să semneze certificatul în conformitate cu
respectivele regulamente și decizii înainte de 21 august 2021.
Articolul 28
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN
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ANEXA I
Anexa I conține următoarele modele de certificate de sănătate animală și modele de certificate
de sănătate animală/oficiale pentru circulația între statele MEMBRE
Modelul
Ungulate
BOV-INTRA-X

Capitolul 1: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a bovinelor care nu sunt destinate sacrificării

BOV-INTRA-Y

Capitolul 2: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a bovinelor care sunt destinate sacrificării

POR-INTRA-X

Capitolul 3: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a porcinelor care nu sunt destinate sacrificării

POR-INTRA-Y

Capitolul 4: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a porcinelor destinate sacrificării

OV/CAP-INTRA -X

Capitolul 5: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a ovinelor și caprinelor care nu sunt destinate sacrificării

OV/CAP-INTRA -Y

Capitolul 6: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a ovinelor și caprinelor destinate sacrificării

EQUI-INTRA-IND

Capitolul 7: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a unui ecvideu individual care nu este destinat sacrificării

EQUI-INTRA-CON

Capitolul 8: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a unui transport de ecvidee

CAM-INTRA-X

Capitolul 9: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a camelidelor care nu sunt destinate sacrificării

CAM-INTRA-Y

Capitolul 10: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a camelidelor destinate sacrificării

CER-INTRA-X

Capitolul 11: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a cervidelor care nu sunt destinate sacrificării

CER-INTRA-Y

Capitolul 12: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a cervidelor destinate sacrificării

OTHER-UNGULATESINTRA-X

Capitolul 13: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a ungulatelor deținute, altele decât bovine, ovine, caprine,
porcine, ecvidee, camelide și cervide, care nu sunt destinate sacrificării

OTHER-UNGULATESINTRA-Y

Capitolul 14: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a ungulatelor deținute, altele decât bovine, ovine, caprine,
porcine, ecvidee, camelide și cervide, destinate sacrificării
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Păsări și materiale germinative provenite de la acestea
POU-INTRA-HEP

Capitolul 15: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a ouălor pentru incubație provenite de la păsări de curte

POU-INTRA-DOC

Capitolul 16: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a puilor de o zi

POU-INTRA-X

Capitolul 17: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a păsărilor de reproducție și a păsărilor pentru producție

POU-INTRA-LT20

Capitolul 18: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratite, sau
a mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele
decât ratite

POU-INTRA-Y

Capitolul 19: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a păsărilor de curte destinate sacrificării

POU-INTRA-SPF

Capitolul 20: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru circulația
între statele membre a ouălor fără microorganisme patogene specificate

CAPTIVE-BIRDS-INTRA

Capitolul 21: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a păsărilor captive

HE-CAPTIVE-BIRDSINTRA

Capitolul 22: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive

Materiale germinative provenite de la bovine
BOV-SEM-A -INTRA

Capitolul 23: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal provenit de la bovine,
colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429
și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

BOV-SEM-B-INTRA

Capitolul 24: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
bovine, colectat, prelucrat și depozitat după 31 decembrie 2004 și înainte de 21
aprilie 2021, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum
a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, expediate după 20
aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost
colectat materialul seminal

BOV-SEM-C-INTRA

Capitolul 25: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 93/60/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie
2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal

BOV-OOCYTES-EMB-AINTRA

Capitolul 26: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la bovine,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021, expediate de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care
a colectat sau a produs oocitele sau embrionii
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BOV-EM B-B-INTRA

Capitolul 27: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de embrioni proveniți de la bovine,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs embrionii

BOV-GP-PROCESSINGINTRA

Capitolul 28: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel
cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva
93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021

BOV-GP-STORA GE-INTRA

Capitolul 29: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel
cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva
93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021
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Materiale germinative provenite de la ovine și caprine
OV/CAP-SEM-A-INTRA

Capitolul 30: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal provenit de la ovine și
caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021,
expediate din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal

OV/CAP-SEM-B-INTRA

Capitolul 31: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după
20 aprilie 2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost
colectat materialul seminal

OV/CAP-SEM-C-INTRA

Capitolul 32: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

OV/CAP-OOCYTES-EMBA-INTRA

Capitolul 33: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la ovine și
caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după
20 aprilie 2021, expediate de către echipa de colectare sau de producție a
embrionilor care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

OV/CAP-OOCYTES-EMBB-INTRA

Capitolul 34: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021,
expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a
embrionilor care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

OV/CAP-OOCYTES-EMBC-INTRA

Capitolul 35: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii
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OV/CAP-GP-PROCESSINGINTRA

Capitolul 36: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010

OV/CAP-GP-STORAGEINTRA

Capitolul 37: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010
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Materiale germinative provenite de la porcine
POR-SEM-A-INTRA

Capitolul 38: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal provenit de la porcine,
colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429
și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

POR-SEM-B-INTRA

Capitolul 39: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva
90/429/CEE înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

POR-OOCYTES-EMB-AINTRA

Capitolul 40: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la porcine,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021, expediate de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care
a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

POR-OOCYTES-EMB-BINTRA

Capitolul 41: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021,
expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a
embrionilor care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

POR-OOCYTES-EMB-CINTRA

Capitolul 42: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii

POR-GP-PROCESSINGINTRA

Capitolul 43: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE a Consiliului
înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010
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Capitolul 44: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE a Consiliului
înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010

Materiale germinative provenite de la ecvidee
EQUI-SEM-A-INTRA

Capitolul 45: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal provenit de la ecvidee,
colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429
și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

EQUI-SEM-B-INTRA

Capitolul 46: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie
2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal

EQUI-SEM-C-INTRA

Capitolul 47: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după 20 aprilie
2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal

EQUI-SEM-D-INTRA

Capitolul 48: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la
ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

EQUI-OOCYTES-EMB-AINTRA

Capitolul 49: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021, expediate de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care
a colectat sau a produs oocitele sau embrionii
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EQUI-OOCYTES-EMB-BINTRA

Capitolul 50: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021,
expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a
embrionilor care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-OOCYTES-EMB-CINTRA

Capitolul 51: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014,
expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a
embrionilor care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-OOCYTES-EMB-DINTRA

Capitolul 52: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la
ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-GP-PROCESSINGINTRA

Capitolul 53: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie
2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010
și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1
septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după
31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte
de 1 septembrie 2010
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Capitolul 54: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos,
expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului
germinativ:
material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie
2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010
și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1
septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după
31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte
de 1 septembrie 2010

Albine
HBEE-INTRA

Capitolul 55: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a albinelor melifere

QUE-INTRA

Capitolul 56: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de albine matcă care fac obiectul unei derogări

BBEE-INTRA

Capitolul 57: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a bondarilor

Anumite categorii de animale terestre și anumite materiale germinative
CONFINED-LIVE-INTRA

Capitolul 58: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a animalelor terestre între unități izolate

CONFINED-PRIMATEINTRA

Capitolul 59: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a primatelor într-o unitate izolată

GP-CONFINED-INTRA

Capitolul 60: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal, oocite și embrioni
proveniți de la animale terestre deținute în unități izolate, care au fost colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686
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CANIS-FELIS-FERRETSINTRA

Capitolul 61: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru circulația între statele membre a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici

GP-CANIS-FELIS-INTRA

Capitolul 62: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal, oocite și embrioni
proveniți de la câini (Canis lupus familiaris și pisici (Felis silvestris catus), care
au fost colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686

OTHCARN-INTRA

Capitolul 63: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a altor carnivore

WILD-ANIMALS-INTRA

Capitolul 64: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a animalelor terestre sălbatice

GP-CAM-CER-INTRA

Capitolul 65: Model de certificat de sănătate animală pentru circulația între
statele membre a transporturilor de material seminal, oocite și embrioni
proveniți de la familiile de Camelidae și Cervidae, care au fost colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686
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CAPITOLUL 1
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A BOVINELOR CARE NU SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „BOV-INTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de
e xpe diere
Nume

I.12

Locul de de stinație

Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara

□ T emperatură ambientală

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document
Condiții de transport

Codul ISO al țării

Adresă

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat BOV-INTRA-X

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Bovinele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.
Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 38 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei.
II.1.2.
Timp de cel puțin 30 zile înainte de plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta
mai mică de 30 de zile,
II.1.2.1.
au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;
II.1.2.2.
nu au intrat în contact cu bovine deținute cu un statut sanitar inferior sau care au
făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate animală;
II.1.2.3.
nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.
nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru bovine în cursul
II.1.3.
examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării
transportului la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

II.2.

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
II.2.1.
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor bovinelor.
II.2.2.
Provin dintr-o unitate indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis fără
vaccinare a bovinelor, și
( 2)
fie
[unitățile de origine se află într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu statut de
indemn(ă) de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește
populația de bovine;]
( 2)
și/sau
[Au fost supuse unui test vizând infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis realizat
cu ajutorul uneia dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 1 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei și efectuat, cu rezultate negative, pe o
probă prelevată în perioada de 30 de zile anterioară plecării și, în cazul femelelor post-partum,
prelevată la cel puțin 30 de zile de la parturiție;]
( 2)
și/sau
[au vârsta mai mică de 12 luni;]
( 2)
și/sau
[sunt castrate.]
II.2.3.
Provin dintr-o unitate indemnă de infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis), și
( 2)
fie
[unitățile de origine se află într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu statutul de
indemn(ă) de infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M.
tuberculosis);]
( 2)
și/sau
[au fost supuse unui test vizând infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis,
M. caprae și M. tuberculosis) realizat cu ajutorul uneia dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și efectuat, cu
rezultate negative, în perioada de 30 de zile anterioară plecării;]
( 2)
și/sau
[au vârsta mai mică de 6 săptămâni.]
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II.2.4.
II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
( 2)

fie
fie

( 2)

( 2)

fie[II.2.8.

( 2)

și/sau[II.2.8.

( 2)

fie
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Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.
Provin din unități situate într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km față de unitățile respective,
în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice la animalele
deținute din speciile listate pentru boala respectivă în ultimii 2 ani anteriori plecării.
Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.
Provin din unități în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
în perioada de 30 de zile anterioară plecării, și
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori plecării lor.]
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în ultimii 2 ani anteriori plecării; în urma
ultimului focar, unitățile afectate au făcut obiectul restricțiilor de circulație până când:
–

animalele infectate au fost îndepărtate din unități, și

–

animalele rămase în unități au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea
3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]

Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată și nu au
fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele prevăzute
la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]
provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.8.1.
au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecție cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul 40
alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei
( 2)
fie
[II.2.8.1.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.1.2. cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în
statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.1.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]
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( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau[II.2.8.

( 2)

fie
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[II.2.8.2.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori
( 2)
fie
[II.2.8.2.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.2.2. cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.2.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]
[II.2.8.3.
au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii limbii
albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și
( 2)
fie
[II.2.8.3.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.3.2. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]
[II.2.8.4.
au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și
( 2)
fie
[II.2.8.4.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației.]]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.4.2. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației.]]]
provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.8.1.
au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori
( 2)
fie
[II.2.8.1.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.1.2. cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.1.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]
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( 2)

și/sau

( 2)

și/sau[II.2.8.
( 2)

fie
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[II.2.8.2.

au fost ținute, timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată într-un
stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
( 2)
fie
[II.2.8.2.1. animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și se află în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și
( 2)
fie
[II.2.8.2.1.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.2.1.2. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse
unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției
imunitare, astfel cum este menționată în specificațiile
vaccinului;]]]]
( 2)
și/sau
[II.2.8.2.2. animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și
( 2)
fie
[II.2.8.2.2.1. animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]
( 2)
și/sau [II.2.8.2.2.2. animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației.]]]]
nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a acestuia
[II.2.8.1.
care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în condițiile
prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/689, și
( 2)
fie
[II.2.8.1.1. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.8.1.2. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
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( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.8.2.

( 2)

fie

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau
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[II.2.8.3.

( 2)

fie
și/sau

( 2)
( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.8.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
[II.2.8.1.4. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și
celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.8.2.1. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
[II.2.8.2.2. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
[II.2.8.2.3. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
[II.2.8.2.4. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată
[II.2.8.3.1. fără nicio condiție, și
[II.2.8.3.2. sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.8.3.3. sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.8.3.4. sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.8.3.5. sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
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[ fie[II.2.9. Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care are statutul de indemn(ă) de
leucoza enzootică bovină, și
( 2)
fie
[II.2.9.1.
provin din unități indemne de leucoza enzootică bovină.]]
( 2)
fie
[II.2.9.1.
provin din unități indemne de leucoza enzootică bovină, și nu s-au raportat cazuri
de leucoză enzootică bovină în respectivele unități în cele 24 de luni anterioare
plecării, și
( 2)
fie
[II.2.9.1.1. au peste 24 de luni și ele au fost supuse unui test serologic pentru
leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
menționate în partea 4 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat cu rezultate negative
( 2)
fie
[II.2.9.1.1.1. pe probele prelevate de două ori la un interval de cel
puțin patru luni, în timp ce erau ținute izolate față de
alte animale bovine din unitate]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.1.2. pe o probă prelevată în cursul ultimelor 30 de zile
înainte de data plecării transportului, iar toate bovinele
în vârstă de peste 24 de luni ținute în unitate au fost
supuse unui test serologic pentru leucoza enzootică
bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 4 din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative,
pe două probe prelevate la un interval de cel puțin
patru luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data
plecării transportului;]]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.2. au vârsta mai mică de 24 de luni și au fost născute de mame supuse
unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină utilizând una
dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 4 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuată cu rezultate negative
pe două probe prelevate la un interval de cel puțin patru luni în
cursul ultimelor 12 luni înainte de data plecării transportului.]]]
( 2)
fie[II.2.9. Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care dispune de un program
aprobat de eradicare a leucozei enzootice bovine, și
( 2)
fie
[II.2.9.1.
provin din unități indemne de leucoza enzootică bovină.]]
( 2)
fie
[II.2.9.1.
provin din unități indemne de leucoza enzootică bovină, și nu s-au raportat cazuri
de leucoză enzootică bovină în respectivele unități în cele 24 de luni anterioare
plecării, și
( 2)
fie
[II.2.9.1.1. au peste 24 de luni și ele au fost supuse unui test serologic pentru
leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
menționate în partea 4 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat cu rezultate negative
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( 2)

fie

[II.2.9.1.1.1.

pe probele prelevate de două ori la un interval de cel
puțin patru luni, în timp ce erau ținute izolate față de
alte animale bovine din unitate]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.1.2. pe o probă prelevată în cursul ultimelor 30 de zile
înainte de data plecării transportului, iar toate bovinele
în vârstă de peste 24 de luni ținute în unitate au fost
supuse unui test serologic pentru leucoza enzootică
bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 4 din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative,
pe două probe prelevate la un interval de cel puțin
patru luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data
plecării transportului;]]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.2. au vârsta mai mică de 24 de luni și au fost născute de mame care a
fost supusă unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 4 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu
rezultate negative, pe două probe prelevate la un interval de cel puțin
patru luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data plecării
transportului.]]]]
( 2) ( 2)
[ fie[II.2.10. Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care are statutul de
indemn(ă) de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă și nu au fost
vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase, și
( 2)
fie
[II.2.10.1. provin din unități indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita
pustuloasă infecțioasă, și
( 2)
fie
[II.2.10.1.1. unitățile de origine sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia cu statut de indemn(ă) de rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă]]
( 2)
și/sau
[II.2.10.1.2 animalele au fost ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile
înainte de plecare și au fost supuse unui test serologic de depistare a
anticorpilor împotriva virusului herpetic bovin integral-1 (BoHV-1)
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 5 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat
negativ, pe o probă prelevată în perioada de 15 zile anterioare
plecării transportului.]]]
( 2)
fie
[II.2.10.1. animalele provin din unități care nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă și au fost ținute într-o unitate
aprobată pentru carantină timp de cel puțin 30 de zile înainte de plecare și au fost
supuse unui test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva BoHV-1
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 5 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat negativ, pe o probă
prelevată cu cel puțin 21 de zile de la începutul carantinei.]]
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( 2)

fie [II.2.10.
Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care dispune de un
program aprobat de eradicare a rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase
infecțioase, și
( 2)
fie
[II.2.10.1. provin din unități indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita
pustuloasă infecțioasă, și
( 2)
fie
[II.2.10.1.1. unitățile de origine sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia cu statut de indemn(ă) de rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă]]
( 2)
și/sau
[II.2.10.1.2. unitățile sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu
un program aprobat de eradicare pentru rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă]]
( 2)
și/sau
[II.2.10.1.3. animalele au fost ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile
înainte de plecare și au fost supuse unui test serologic de depistare a
anticorpilor împotriva virusului herpetic bovin integral-1 (BoHV-1)
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 5 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat
negativ, pe o probă prelevată în perioada de 15 zile anterioară
plecării transportului]]
( 2)
și/sau
[II.2.10.1.4. animalele sunt destinate unei unități care deține bovine pentru
producția de carne, fără a intra în contact cu bovine din alte unități,
de unde sunt transportate direct la abator.]]]
( 2)
fie
[II.2.10.1. provin din unități care nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, și

( 2) ( 2)

[

–

au fost ținute într-o unitate de carantină aprobată timp de cel puțin 30 de
zile înaintea plecării, și

–

au fost supuse unui test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva
BoHV-1 utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 5
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat
negativ, pe o probă prelevată cu cel puțin 21 de zile de la începutul
carantinei.]]]

fie[II.2.11. Sunt transportate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia care are statutul de
indemn(ă) de diareea virală bovină și nu au fost vaccinate împotriva diareei virale bovine, și
( 2)
fie
[II.2.11.1. provin din unități indemne de diareea virală bovină, și
( 2)
fie
[II.2.11.1.1. unitățile sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu
statut de indemn(ă) de diareea virală bovină]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.2. unitățile de origine au fost supuse unui regim de testare astfel cum
este prevăzut la punctul 1 litera (c) subpunctul (ii) sau (iii) din
partea VI capitolul 1 secțiunea 2 din anexa IV la Regulamentul
delegat (UE) 2020/689, efectuat, cu rezultate negative, în cele patru
luni anterioare plecării transportului]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.3. animalele au fost testate individual pentru a exclude prezența
virusului diareii virale bovine înaintea plecării transportului.]]]
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provin dintr-o unitate care nu este indemnă de diareea virală bovină și au fost
supuse unui test vizând antigenul sau genomul virusului diareii virale bovine cu
una dintre metodele de diagnostic menționate în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, și
( 2)
fie
[II.2.11.1.1. au fost ținute într-o unitate de carantină aprobată timp de cel puțin 21
de zile înaintea plecării transportului
( 2)
[și, în cazul femelelor gestante, acestea au fost supuse unui test
serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva virusului diareei
virale bovine utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute
în partea 6 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688,
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată cu cel puțin
21 de zile de la începutul carantinei]]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.2. au fost supuse unui test serologic pentru depistarea anticorpilor
împotriva virusului diareei virale bovine utilizând una dintre
metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate pozitive,
( 2)
fie
[II.2.11.1.2.1. în cazul animalelor negestante, efectuat pe probe
prelevate înainte de plecarea transportului]]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.2.1. în cazul femelelor gestante, efectuat pe probe
prelevate înaintea inseminării care a precedat gestația
actuală.]]]]
( 2)
fie[II.2.11.
Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care dispune de un
program aprobat de eradicare a diareei virale bovine, și
( 2)
fie
[II.2.11.1. provin din unități indemne de diareea virală bovină, și
( 2)
fie
[II.2.11.1.1. unitățile sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu
statut de indemn(ă) de diareea virală bovină]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.2. unitățile sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia
care dispune de un program aprobat de eradicare a diareei virale
bovine]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.3. unitățile de origine au fost supuse unui regim de testare astfel cum
este prevăzut la punctul 1 litera (c) subpunctul (ii) sau (iii) din
partea VI capitolul 1 secțiunea 2 din anexa IV la Regulamentul
delegat (UE) 2020/689, efectuat, cu rezultate negative, în cele 4 luni
anterioare plecării transportului]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.4. animalele au fost testate individual pentru a exclude prezența
virusului diareii virale bovine înaintea plecării transportului]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.1.5. animalele sunt destinate unei unități care ține bovine pentru
producția de carne separat de bovinele din alte unități, de unde sunt
transportate direct la abator]]
fie

[II.2.11.1.
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și/sau

[II.2.11.2.

( 2)

fie

( 2)

și/sau

II.3.

2)

31.3.2021

provin dintr-o unitate care nu este indemnă de diareea virală bovină și au fost
supuse unui test vizând antigenul sau genomul virusului diareii virale bovine cu
una dintre metodele de diagnostic menționate în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, și
[II.2.11.2.1. au fost ținute într-o unitate de carantină aprobată timp de cel puțin 21
de zile înaintea plecării transportului
( 2)
[și, în cazul femelelor gestante, acestea au fost supuse unui test
serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva virusului diareei
virale bovine utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute
în partea 6 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688,
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată cu cel puțin
21 de zile de la începutul carantinei]]]
[II.2.11.2.2. au fost supuse unui test serologic pentru depistarea anticorpilor
împotriva virusului diareei virale bovine utilizând una dintre
metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate pozitive,
( 2)
fie
[II.2.11.2.2.1. în cazul animalelor negestante, efectuat pe probe
prelevate înainte de plecarea transportului]]]
( 2)
și/sau
[II.2.11.2.2.1. în cazul femelelor gestante, efectuat pe probe
prelevate înaintea inseminării care a precedat gestația
actuală.]]]]]

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din unități
în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

[II.4.

Din informațiile oficiale și în conformitate cu declarația operatorului, acestea sunt animale donatoare de
material seminal, și
ele provin dintr-un centru de colectare a materialului seminal și vor fi transportate direct către
II.4.1.
alt centru de colectare a materialului seminal în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 al Comisiei; și
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost rezidente în mod continuu, din ziua admiterii, în centrul de colectare a materialului
seminal și au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor de rutină obligatorii
menționate în partea 1 capitolul I punctul 2 din anexa II Regulamentul delegat (UE) 2020/686
în cele 12 luni anterioare datei circulației; și]
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor menționate în partea 1 capitolul I
punctul 1 literele (b) și (c) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, obligatorii
înainte de admiterea într-un centru de colectare a materialului seminal și efectuate în perioada
care precede imediat carantina sau în timpul perioadei de carantină; și]
II.4.3.
operatorul a obținut aprobarea prealabilă a medicului veterinar al centrului de colectare a
materialului seminal de destinație; și
II.4.4.
mijloacele de transport utilizate au fost curățate și dezinfectate înainte de utilizare.]
II.5.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.
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Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

(2)( 3)[II.7.

De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru operațiuni
de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două operațiuni de
asamblare, și
( 2)
fie
[provin din unitățile lor de origine.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data) (4)(5).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor din transport sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(4)
În cazul în care un transport este grupat într-o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare și din el
fac parte animale care au fost încărcate la date diferite, data la care deplasarea a început pentru întregul
transport este considerată a fi prima dată la care orice parte a transportului a părăsit unitatea de origine.
(5)
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/49

CAPITOLUL 2
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A BOVINELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „BOV-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

Codul ISO al
țării

De stinatar

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Partea II: Certificare

II.2.

Bovinele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.
Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 38 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei.
II.1.2.
nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru bovine în cursul
examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării
transportului la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).
( 2)
[II.1.3.
Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
II.2.1.
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor bovinelor.
( 2)
fie[II.2.2.
Provin din unități indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis cu sau fără
vaccinare a bovinelor.]
( 2)
și/sau[II.2.2.
Sunt castrate.]
( 2)
și/sau[II.2.2.
Au vârsta mai mică de 12 luni.]
( 2)
și/sau[II.2.2.
Sunt bovine întregi cu vârsta mai mare de 12 luni, care au fost supuse unui test vizând
infecțiile cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis efectuat cu una dintre metodele de
diagnostic prevăzute în partea 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al
Comisiei, efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată în perioada de 30 de zile
anterioară plecării și, în cazul femelelor post-partum, pe o probă prelevată la cel puțin 30 de
zile de la parturiție.]
( 2)
fie[II.2.3.
Provin dintr-o unitate indemnă de infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis).]
( 2)
și/sau[II.2.3.
[Au fost supuse unui test vizând infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis,
M. caprae și M. tuberculosis) realizat cu ajutorul uneia dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și efectuat, cu
rezultate negative, în perioada de 30 de zile anterioară plecării.]
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
II.2.4.
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.
Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
II.2.5.
zile anterioară plecării.
II.2.6.
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 30 de zile anterioară plecării.
( 2)
[II.2.7.
Cerințele privind infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) prevăzute la
articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]
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II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din unități
în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
( 2)( 3)
[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru operațiuni
de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două operațiuni de
asamblare, și
( 2)
fie
[provin din unitățile lor de origine.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]
II.5.

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data) (4)(5).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(4)
În cazul în care un transport este grupat într-o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare și din el
fac parte animale care au fost încărcate la date diferite, data la care deplasarea a început pentru întregul
transport este considerată a fi prima dată la care orice parte a transportului a părăsit unitatea de origine.
(5)
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 3
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A PORCINELOR CARE NU SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „POR-INTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Porcinele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.
Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.
Timp de cel puțin 30 zile înainte de plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta
II.1.2.
mai mică de 30 de zile,
II.1.2.1.
au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;
II.1.2.2.
nu au intrat în contact cu porcine deținute cu un statut sanitar inferior sau care au
făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate animală;
nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
II.1.2.3.
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.
Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru porcine în timpul
II.1.3.
examenului clinic care a fost efectuat, în termen de 24 de ore înainte de plecarea transportului,
la ...................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).
(2) [II.1.4.
Provin din una sau mai multe exploatații recunoscute oficial ca exploatații care aplică condiții
de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/1375 al Comisiei și nu au trecut printr-o unitate aprobată pentru operațiuni de
asamblare în conformitate cu articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 care
nu îndeplinește cerințele stabilite în capitolul I secțiunea A litera (j) din anexa IV la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375.]

II.2.

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
II.2.1.
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor porcinelor.
II.2.2.
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.
Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în ultimele 15 zile
II.2.3.
anterioare plecării.
II.2.4.
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și B.
suis la porcine în cursul ultimelor 42 de zile anterioare plecării, și în care, cel puțin în ultimele
12 luni anterioare plecării
( 2)
fie
[II.2.4.1.
au fost introduse măsurile de biosecuritate și de diminuare a riscurilor prevăzute
la articolul 19 alineatul (1) litera (f) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 2020/688 al Comisiei;]
( 2)
și/sau
[II.2.4.2.
supravegherea pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a fost
efectuată pe porcine deținute în unități în conformitate cu articolul 19 alineatul
(1) litera (f) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2020/688.]
II.2.5.
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii lui Aujeszky în perioada
de 30 de zile anterioară plecării transportului.
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( 2)

[II.2.6.

( 2)

fie

( 2)

și/sau

Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia cu statutul de indemn(ă) de
infecție cu virusul bolii lui Aujeszky și nu au fost vaccinate împotriva virusului bolii lui
Aujeszky, și
[II.2.6.1.
provin din unități indemne de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky, și
( 2)
fie
[II.2.6.1.1. unitățile de origine sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă
cu statut de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky;]]
( 2)
și/sau
[II.2.6.1.2. animalele transportate au fost supuse unui test serologic de depistare
a anticorpilor împotriva virusului întreg al bolii lui Aujeszky, realizat
cu una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 7 din anexa
I la Regulamentul delegat (UE) nr. 2020/688( 3)( 4)și efectuat, cu
rezultat negativ, pe o probă prelevată în perioada de 15 zile
anterioară plecării;]]]
[II.2.6.2.
provin din unități indemne de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky, și
–
–

( 2)

[II.2.6.

( 2)

fie

L 113/57

au fost ținute într-o unitate de carantină aprobată timp de cel puțin 30 de
zile; și
au fost supuse unui test serologic vizând depistarea anticorpilor împotriva
virusului bolii lui Aujeszky utilizând metoda de diagnostic prevăzute în
partea 7 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, soldat cu
rezultate negative, efectuat pe două probe prelevate la un interval de cel
puțin 30 de zile, ultimul fiind prelevat în cursul ultimelor 15 zile înainte de
data expedierii către Uniune.]]

Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia care dispune de un program de
eradicare aprobat pentru infecția cu virusul bolii lui Aujeszky, și
[II.2.6.1.
provin din unități indemne de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky, și
( 2)
fie
[II.2.6.1.1. unitățile de origine sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia cu statut de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii lui
Aujeszky;]]
( 2)
și/sau
[II.2.6.1.2. unitățile de origine sunt situate într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia care dispune de un program de eradicare aprobat pentru
infecția cu virusul bolii lui Aujeszky;]]
( 2)
și/sau
[II.2.6.1.3. animalele transportate au fost supuse unui test serologic de depistare
a anticorpilor împotriva virusului întreg al bolii lui Aujeszky sau a
anticorpilor împotriva proteinei gE a virusului bolii lui Aujeszky,
după caz, realizat cu ajutorul uneia dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 7 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr.
2020/688( 4) și efectuat, cu rezultat negativ, pe o probă prelevată în
perioada de 15 zile anterioară plecării;]]]
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( 2)

II.3.

( 2)

și/sau

31.3.2021

[II.2.6.2.

provin dintr-o unitate indemnă de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky, și
–

au fost ținute într-o unitate de carantină aprobată timp de cel puțin 30 de
zile; și

–

au fost supuse unui test serologic vizând depistarea anticorpilor împotriva
virusului bolii lui Aujeszky utilizând metoda de diagnostic prevăzute în
partea 7 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, soldat cu
rezultate negative, efectuat pe două probe prelevate la un interval de cel
puțin 30 de zile, ultimul fiind prelevat în cursul ultimelor 15 zile anterioare
plecării.]]

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din unități
în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

[II.4.

Din informațiile oficiale și în conformitate cu declarația operatorului, acestea sunt animale donatoare de
material seminal, și
ele provin dintr-un centru de colectare a materialului seminal și vor fi transportate direct către
II.4.1.
alt centru de colectare a materialului seminal în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 al Comisiei; și
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost rezidente în mod continuu, din ziua admiterii, în centrul de colectare a materialului
seminal și au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor de rutină obligatorii
menționate în partea 2 capitolul I punctul 2 din anexa II Regulamentul delegat (UE) 2020/686
în cele 12 luni anterioare datei circulației; și]
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor menționate în partea 2 capitolul I
punctul 1 literele (b) și (c) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, obligatorii
înainte de admiterea într-un centru de colectare a materialului seminal și efectuate în perioada
care precede imediat carantina sau în perioada de carantină; și]
II.4.3.
operatorul a obținut aprobarea prealabilă a medicului veterinar al centrului de colectare a
materialului seminal de destinație; și
mijloacele de transport utilizate au fost curățate și dezinfectate înainte de utilizare.]
II.4.4.
II.5.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.6.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 5)

[II.7. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru operațiuni
de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două operațiuni de
asamblare, și
( 2)
fie
[provin din unitățile lor de origine.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]
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Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data) ( 6)( 7).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.

Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Pentru porcine cu vârsta mai mică de patru luni născute din femele vaccinate cu un vaccin cu deleție gE,
se poate utiliza metoda de diagnostic pentru detectarea anticorpilor împotriva proteinei gE a virusului bolii
lui Aujeszky prevăzută în partea 7 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
(4)
Numărul porcinelor testate trebuie să permită cel puțin depistarea unei seroprevalențe de 10 % la nivelul
transportului, cu un grad de încredere de 95 %.
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(5)
(6)

(7)

31.3.2021

Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
În cazul în care un transport este grupat într-o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare și din el
fac parte animale care au fost încărcate la date diferite, data la care deplasarea a început pentru întregul
transport este considerată a fi prima dată la care orice parte a transportului a părăsit unitatea de origine.
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 4
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A PORCINELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „POR-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

Mode l de ce rtificat POR-INTRA-Y

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
Porcinele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.
Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.
Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru porcine în timpul
II.1.2.
examenului clinic care a fost efectuat, în termen de 24 de ore înainte de plecarea transportului,
la ...................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).
( 2)
[II.1.3.
Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]
( 2)
[II.1.4.
Sunt
( 2)
fie
[II.1.4.1.
neînțărcate și au mai puțin de 5 săptămâni.]]
( 2)
fie
[II.1.4.1.
provin din una sau mai multe exploatații recunoscute oficial ca exploatații care
aplică condiții de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei
( 2)
fie
[II.1.4.1.1 carcasele tuturor scroafelor și vierilor sunt examinate pentru
detectarea prezenței de Trichinella]]
( 2)
și/sau
[II.1.4.1.1. 10 % dintre carcasele animalelor trimise pentru sacrificare sunt
examinate pentru detectarea prezenței de Trichinella]]]
( 2)
fie
[II.1.4.1.1. sunt situate într-un stat membru în care nicio infestare autohtonă cu
Trichinella la porcinele domestice crescute în exploatații recunoscute
oficial ca exploatații care aplică condiții de adăpost controlate nu a
fost detectată în ultimii 3 ani, perioadă în cursul căreia au fost
efectuate teste în mod constant în conformitate cu articolul 2 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375.]]]
( 2)
fie
[II.1.4.1.1. sunt situate într-un stat membru pentru care datele istorice privind
testarea neîntreruptă a populației de porcine sacrificate ale
respectivelor exploatații sau ale compartimentului din care fac parte
asigură cel puțin 95 % încredere că prevalența cazurilor de
Trichinella nu depășește 1 la un milion în cadrul populației
respective.]]]
( 2)
fie
[II.1.4.1.
provin din una sau mai multe exploatații recunoscute oficial ca exploatații care
aplică condiții de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 și sunt situate în Belgia
sau Danemarca.]]

II.2.

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
II.2.1.
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor porcinelor.
II.2.2.
Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

Partea II: Certificare

II.1.
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II.2.3.
( 2)

[II.2.4.

31.3.2021

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioare plecării.
Sunt transportate către un stat membru sau o zonă a acestuia cu statut de indemn(ă) de infecție
cu boala lui Aujeszky sau care dispune de un program de eradicare aprobat pentru infecția cu
virusul bolii lui Aujeszky, și
−

provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii lui Aujeszky
în perioada de 30 de zile anterioară plecării;

−

sunt transportate direct la abator în statul membru de destinație, fără a fi supuse
niciunei operațiuni de asamblare în statul membru respectiv sau într-o zonă a
acestuia, sau în oricare stat membru de tranzit sau zonă a acestuia, care este
indemn(ă) de infecție cu virusul bolii lui Aujeszky.]

II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din unități
în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 al Comisiei.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6.De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru operațiuni
de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două operațiuni de
asamblare, și
( 2)
fie
[provin din unitățile lor de origine.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data) (4)(5).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

L 113/65

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.

Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(4)
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.
(5)
A se completa în cazul unui transport grupat într-o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare
situată în statul membru de tranzit.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 5
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A OVINELOR ȘI CAPRINELOR CARE NU SUNT
DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „OV/CAP-INTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

I.4

Nume

Autoritatea competentă
locală
O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

I.6

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de
e xpe diere
Nume

I.7

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

Adresă
Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Codul ISO al țării

Țara

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

Document

Nr. containerului

CO DUL Q R

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu animale

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în apropierea

□ Eliberare în natură

□ Centru de expediere

□ Zonă de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

relocare/centru de

ornamentale

frontierelor

purificare
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare
I.22

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Jurnalul de
călătorie
Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de
identificare

□ da

□ nu

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Ovinele/caprinele(1) din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.
Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2) sau (4) sau la articolul 46
alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.
Timp de cel puțin 30 zile înainte de plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta
II.1.2.
mai mică de 30 de zile,
II.1.2.1.
au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;
II.1.2.2.
nu au intrat în contact cu ovine sau caprine deținute cu un statut sanitar inferior
sau care au făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate
animală;
nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
II.1.2.3.
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.
Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru ovine/caprine în
II.1.3.
timpul examenului clinic care a fost efectuat, în perioada de 24 de ore anterioare plecării
transportului, la ........................ (a se introduce data zz/ll/aaaa).
II.2.
În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
II.2.1.
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ovinelor/caprinelor.
( 2)
fie[II.2.2.
Provin din unități indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis fără
vaccinare a ovinelor și caprinelor, și
( 2)
fie
[unitățile de origine se află într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu statut de
indemn(ă) de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește
populația de ovine și caprine;]
( 2)
și/sau
[Au fost supuse unui test vizând infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis realizat
cu ajutorul uneia dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 1 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei și efectuat, cu rezultate negative, pe o probă
prelevată în perioada de 30 de zile anterioară plecării și, în cazul femelelor post-partum,
prelevată la cel puțin 30 de zile de la parturiție;]
( 2)
și/sau
[au vârsta mai mică de 6 luni;]
( 2)
și/sau
[sunt castrate.]
( 2)
fie[II.2.2.
Provin din unități indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis cu
vaccinare a ovinelor și caprinelor și sunt transportate către un stat membru sau o zonă a
acestuia fără statut de indemn(ă) de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în
ceea ce privește ovinele și caprinele.]
( 2)
fie[II.2.3.
Sunt ovine deținute și provin din unități în care nu s-au raportat infecții cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) în ultimele 42 de zile
anterioare plecării.]
( 2)
și/sau[II.2.3.
Sunt caprine deținute și provin din unități în care s-a efectuat supravegherea infecțiilor cu
complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) pe caprinele
deținute în unități cel puțin în perioada de 12 luni anterioară plecării, astfel cum se
menționează la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.]
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II.2.4.
II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)

[II.2.8.

( 2)

fie[II.2.9.

( 2)

și/sau[II.2.9.

( 2)

fie

L 113/69

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.
Provin din unități situate într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km față de unitățile respective,
în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice la animalele
deținute din speciile listate pentru boala respectivă în ultimii 2 ani anteriori plecării.
Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.
Provin din unități în care nu a fost raportat tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
în perioada de 30 de zile anterioară plecării, și
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori plecării.]
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în ultimii 2 ani anteriori plecării; în urma
ultimului focar, unitățile afectate au făcut obiectul restricțiilor de circulație până când:
–

animalele infectate au fost îndepărtate din unități, și

–

animalele rămase în unități au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate negative,
pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din
unitate.]

Sunt masculi ovini necastrați deținuți, și
–

provin din unități în care nu a fost raportată epididimita ovină (Brucella ovis) în
perioada de 12 luni anterioară plecării, și

–

au fost supuse unui test serologic pentru depistarea epididimitei ovine (Brucella ovis),
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată în perioada de 30 de zile anterioară
plecării.]

Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată și nu au
fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele prevăzute
la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]
provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.9.1.
au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecție cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul 40
alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei
( 2)
fie
[II.2.9.1.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
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( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.9.2.
( 2)

fie
și/sau

( 2)

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.9.3.

( 2)

fie

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

31.3.2021

[II.2.9.4.

( 2)

fie

( 2)

și/sau

[II.2.9.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în
statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]
[II.2.9.1.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]
au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori
[II.2.9.2.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
[II.2.9.2.2. cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]
[II.2.9.2.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]
au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii limbii
albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și
[II.2.9.3.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]
[II.2.9.3.2. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]
au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și
[II.2.9.4.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]
[II.2.9.4.2. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]
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( 2)

și/sau[II.2.9.

( 2)

fie

( 2)

și/sau
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provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.9.1.
au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori
( 2)
fie
[II.2.9.1.1. cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.2. cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.3. cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]
[II.2.9.2.
au fost ținute, timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată într-un
stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
( 2)
fie
[II.2.9.2.1. animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și se află în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și
( 2)
fie
[II.2.9.2.1.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.1.2. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse
unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției
imunitare, astfel cum este menționată în specificațiile
vaccinului;]]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.2. animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și
( 2)
fie
[II.2.9.2.2.1. animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.2.2. animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației;]]]]
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( 2)

și/sau[II.2.9.
( 2)

fie

( 2)

și/sau

( 2)

și/sau
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nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a acestuia
[II.2.9.1.
care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în condițiile
prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/689, și
( 2)
fie
[II.2.9.1.1. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.2. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.3. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.1.4. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
[II.2.9.2.
care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și
celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
( 2)
fie
[II.2.9.2.1. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.2. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.3. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.2.4. partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
[II.2.9.3.
nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată
( 2)
fie
[II.2.9.3.1. fără nicio condiție, și
( 2)
și/sau
[II.2.9.3.2. sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
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( 2)

[II.2.9.3.3.

( 2)

[II.2.9.3.4.

( 2)

[II.2.9.3.5.

și/sau
și/sau
și/sau

în condițiile menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6
din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
în condițiile menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7
din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
în condițiile menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8
din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]

( 2)

fie

( 2)

fie

[II.2.10.

[II.2.10.

Animalele sunt destinate unui stat membru sau unei zone a unui stat membru
enumerat(e) la punctul 2.3. din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul
(CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ca având un statut de
risc neglijabil de scrapie clasică, sau unui stat membru enumerat la punctul 3.2. din
secțiunea respectivă ca având un program național de control al scrapiei aprobat, și
(2)fie

[provin dintr-o exploatație situată într-un stat membru sau într-o zonă a unui stat
membru enumerat(ă) la punctul 2.3 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de risc neglijabil de scrapie
clasică.]

(2)și/sau

[provin dintr-o exploatație recunoscută ca prezentând un risc neglijabil de scrapie
clasică în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1.2. din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și enumerată ca atare de autoritatea competentă din
statul membru în cauză în conformitate cu punctul 1.1. din secțiunea respectivă.]

(2)și/sau

[provin dintr-o exploatație care nu face obiectul măsurilor prevăzute la capitolul B
punctele 3 și 4 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, iar animalele provin
din specia ovină și sunt de genotipul proteinei prionice ARR/ARR, sau animale provin
din specia caprină și poartă cel puțin una dintre alele K222, D146 sau S146.]

(2)și/sau

[provin din sau sunt destinate unui organism, institut sau centru aprobat oficial, astfel
cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE a
Consiliului.]

(2)fie

[îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 4.1. litera (d) din capitolul A secțiunea A
din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.]]

Animalele sunt destinate reproducerii și sunt destinate unui stat membru sau unei zone a unui
stat membru, altele decât cele enumerate la punctul 2.3. din capitolul A secțiunea A din anexa
VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de risc neglijabil de scrapie clasică
sau în alte scopuri decât cele enumerate la punctul 3.2. din secțiunea respectivă ca având un
program național de control al scrapiei aprobat, și
(2)fie

[provin dintr-o exploatație situată într-un stat membru sau într-o zonă a unui stat
membru enumerat(ă) la punctul 2.3 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de risc neglijabil de scrapie
clasică.]
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(2)fie

II.3.
( 2)

[II.4.

[II.2.10.
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(2)și/sau

[provin dintr-o exploatație recunoscută ca prezentând un risc neglijabil de scrapie
clasică în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1.2. din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și enumerată ca atare de autoritatea competentă din
statul membru în cauză în conformitate cu punctul 1.1. din secțiunea respectivă.]

(2)și/sau

[provin dintr-o exploatație recunoscută ca prezentând un risc controlat de scrapie
clasică în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1.3 din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și enumerată ca atare de autoritatea competentă din
statul membru în cauză în conformitate cu punctul 1.1. din secțiunea respectivă.]

(2)și/sau

[provin dintr-o exploatație care nu face obiectul măsurilor prevăzute la capitolul B
punctele 3 și 4 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, iar animalele provin
din specia ovină și sunt de genotipul proteinei prionice ARR/ARR, sau animale provin
din specia caprină și poartă cel puțin una dintre alele K222, D146 sau S146.]

(2)și/sau

[provin din sau sunt destinate unui organism, institut sau centru aprobat oficial, astfel
cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE.]

(2)fie

[îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 4.1. litera (d) din capitolul A secțiunea A
din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.]]

Animalele nu sunt destinate reproducerii și sunt destinate unui stat membru sau unei zone a
unui stat membru, altele decât cele enumerate la punctul 2.3. din capitolul A secțiunea A din
anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de risc neglijabil de scrapie
clasică sau în alte scopuri decât cele enumerate la punctul 3.2. din secțiunea respectivă ca având
un program național de control al scrapiei aprobat.]

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din unități
în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

Din informațiile oficiale și în conformitate cu declarația operatorului, acestea sunt animale donatoare de
material seminal, și
ele provin dintr-un centru de colectare a materialului seminal și vor fi transportate direct către
II.4.1.
alt centru de colectare a materialului seminal în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 al Comisiei; și
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost rezidente în mod continuu, din ziua admiterii, în centrul de colectare a materialului
seminal și au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor de rutină obligatorii
menționate în partea 3 capitolul I punctul 2 din anexa II Regulamentul delegat (UE) 2020/686
în cele 12 luni anterioare datei circulației; și]
( 2)
fie [II.4.2.
ele au fost supuse, cu rezultate negative, tuturor testelor menționate în partea 3 capitolul I
punctul 1 literele (c) și (d) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, obligatorii
înainte de admiterea într-un centru de colectare a materialului seminal și efectuate în perioada
care precede imediat carantina sau în perioada de carantină; și]
II.4.3.
operatorul a obținut aprobarea prealabilă a medicului veterinar al centrului de colectare a
materialului seminal de destinație; și
II.4.4.
mijloacele de transport utilizate au fost curățate și dezinfectate înainte de utilizare.]
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II.5.

L 113/75

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.6.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
( 2)( 3 )
[II.7. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru operațiuni
de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două operațiuni de
asamblare, și
( 2)
fie
[provin din unitățile lor de origine.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]
( 2)
fie
[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]
Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la ……………(a se introduce data) (4)(5).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor din transport sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sau (4) sau cu
articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(4)
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.
(5)
A se completa în cazul unui transport grupat într-o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare
situată în statul membru de tranzit.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 6
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A OVINELOR ȘI CAPRINELOR CARE SUNT
DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „OV/CAP-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara
I.7

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

Țara de origine

I.8

Re giunea de origine

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Ovinele/caprinele(1) din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:

( 2)

fie [II.1.1.

( 2)

fie

Partea II: Certificare

( 2)

II.2.

[II.1.1.

Sunt identificate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035
și au fost rezidente în mod continuu în unitate timp de cel puțin 21 de zile înainte de
plecare, sau de la naștere, dacă au vârsta mai mică de 21 de zile.]

II.1.2.

Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru ovine/caprine în
timpul examenului clinic care a fost efectuat, în perioada de 24 de ore anterioare plecării
transportului, la ........................ (a se introduce data zz/ll/aaaa).

[II.1.3.

Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

( 2)

Toate animalele sunt identificate individual în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.]

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ovinelor/caprinelor.

fie [II.2.2.

Provin din unități indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis cu sau
fără vaccinare a ovinelor și caprinelor;]

( 2)

și/sau [II.2.2.

Au vârsta mai mare de 6 luni și au fost supuse unui test vizând infecția cu Brucella abortus,
B. melitensis și B. suis realizat cu una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 1
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei și efectuat, cu rezultate
negative, pe o probă prelevată în perioada de 30 de zile anterioară plecării și, în cazul
femelelor post-partum, pe o probă prelevată la cel puțin 30 de zile de la parturiție;]

( 2)

Sunt castrate.]

și/sau [II.2.2.
II.2.3.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.

II.2.5.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

( 2)

[II.2.6.

Cerințele privind infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) prevăzute la
articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]
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II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data) (4).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(4)
Această declarație nu îi scutește pe transportatori de obligația care le revine în conformitate cu normele în
vigoare ale Uniunii, în special în ceea ce privește capacitatea fizică a animalelor de a fi transportate.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 7
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A UNUI ECVIDEU INDIVIDUAL CARE NU ESTE
DESTINAT SACRIFICĂRII (MODEL „EQUI-INTRA-IND”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Ecvideul descris în partea I îndeplinește următoarele cerințe:

Partea II: Certificare

II.1.1.

II.1.2.

II.2.

Animalul este însoțit de documentul unic de identificare pe viață, astfel cum se
prevede la articolul 65, 67 sau 68 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al
Comisiei, sau de un document temporar emis în conformitate cu articolul 61 alineatul
(2) al acestuia.
( 1)

[Documentul unic de identificare pe viață a fost emis în conformitate cu articolul 65
alineatul (2) sau cu articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035, sau documentul temporar a fost emis în conformitate cu articolul 61
alineatul (2) din respectivul regulament, pentru un ecvideu înregistrat definit la
articolul 2 alineatul (30) din respectivul regulament delegat.]

( 1)

[Documentul unic de identificare pe viață include o marcă de validare valabilă în
conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (i) punctul (i) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.]

( 1)

[Documentul unic de identificare pe viață include o licență valabilă în conformitate
cu articolul 65 alineatul (1) litera (i) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.]
Animalul nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în
cursul examinării clinice, care a fost efectuată în ultimele 48 de ore anterioare
plecării sale, sau în ultima zi lucrătoare anterioară plecării sale (2), de la sediul social,
la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele
cerințe sanitare:
II.2.1.

Animalul nu provine dintr-o unitate supusă restricțiilor de circulație sau care este
situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ecvideelor, inclusiv pesta
ecvină africană și infecția cu Burkholderia mallei (morva).

II.2.2.

Animalul provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada de 30 de zile anterioară plecării sale, și

( 1)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 2
ani anterioară plecării.]

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în
perioada de 2 ani anterioară plecării sale și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație

fie
fie

( 1)

fie

[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând
depistarea tripanozomiazei animalelor cu una dintre metodele de
diagnostic prevăzute în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688 al Comisiei, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la
cel puțin 6 luni după ce ultimul animal infectat a fost scos din unitate.]]
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( 1)

fie

II.2.3.

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității,
după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și
distrus, fie sacrificat.]]

Animalul provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată durina în ultimele 6 luni
anterioare plecării sale, și

( 1)

[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în perioada de 2 ani anterioară plecării
sale.]

( 1)

[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în perioada de 2 ani anterioară plecării
sale și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație

fie
fie

( 1)

[până când restul ecvideelor din unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de depistare a durinei cu metoda de
diagnostic prevăzută în partea 8 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în termen de
cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați.]]

( 1)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus sau sacrificat.]]

fie

fie

II.2.4.

Animalul provine dintr-o unitate în care nu au fost raportate infecții cu anemia
infecțioasă ecvină în perioada de 90 de zile anterioară plecării sale, și

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în
ultimele 12 luni anterioare plecării sale.]

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în
ultimele 12 luni anterioare plecării sale și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație

fie
fie

( 1)

[până când restul ecvideelor din unitate au fost supuse unui test de
depistare a anemiei infecțioase ecvine cu metoda de diagnostic prevăzută
în partea 9 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat,
cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un interval minim
de 90 de zile de la curățarea și dezinfectarea unității după ce animalele
infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]

( 1)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus sau
sacrificat.]]

fie

fie

II.2.5.
( 1)

fie

Animalul provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană în perioada de 6 luni anterioară plecării sale, și
[în perioada de 2 ani anterioară plecării sale, nu a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană în statul membru sau într-o zonă a acestuia în care este situată unitatea.]
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( 1)

fie

[în perioada de 2 ani anterioară plecării sale, a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană în statul membru sau într-o zonă a acestuia în care este situată unitatea,
iar în perioada de 21 de zile anterioară plecării animalului menționat la punctul II.1,
toate ecvideele din unitate au rămas sănătoase din punct de vedere clinic, și
( 1)

fie [animalul menționat la punctul II.1 a fost protejat de atacuri ale insectelor vector
într-o unitate de carantină în care orice ecvideu care a demonstrat o
creștere a temperaturii corporale zilnice a fost supus, cu rezultat negativ,
unui test de diagnosticare a encefalomielitei ecvine venezuelene, cu
metoda de diagnostic prevăzută în partea 10 punctul 1 litera (a) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, iar animalul menționat
la punctul II.1 a fost
( 1)

[vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene, cu
un curs primar complet și revaccinat în conformitate cu
recomandările producătorului, cu cel puțin 60 de zile și cu cel
mult 12 luni înainte de data plecării sale.]]]

( 1)

[supus unui test serologic pentru depistarea encefalomielitei
ecvine venezuelene cu metoda de diagnostic prevăzută în
partea 10 punctul 1 litera (b) din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe o
probă prelevată la cel puțin 14 zile de la data intrării sale în
unitatea de carantină.]]]

fie

fie

( 1)

fie

[temperatura corporală a animalului menționat la punctul II.1 a fost luată
zilnic, fie fără creștere, fie animalul a fost supus unui test de
diagnosticare pentru encefalomielita ecvină venezueleană prin metoda
de diagnostic prevăzută în partea 10 punctul 1 litera (a) din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, cu rezultate negative, iar animalul
menționat la punctul II.1 a fost supus unor teste de depistare a
encefalomielitei ecvine venezuelene, cu metodele de diagnostic
prevăzute în:
−

Partea 10 alineatul (1) litera (b) din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, fără o creștere a titrului de anticorpi,
efectuat pe probe perechi prelevate de două ori, la un interval de 21
de zile, a doua probă fiind prelevată în perioada de 10 zile
anterioară datei plecării sale, și

−

Partea 10 alineatul (2) din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, cu rezultat negativ, efectuat pe o probă prelevată în
perioada de 48 de ore anterioare plecării sale, iar animalul a fost
protejat de atacuri ale insectelor vectori după prelevarea de probe și
până la plecarea sa.]]

II.2.6.

Animalul provine dintr-o unitate în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic
la animale terestre deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării sale.

II.2.7.

Animalul provine dintr-o unitate în care nu au fost raportate infecții cu antrax la
ongulate în perioada de 15 zile anterioară plecării sale.
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II.3.

( 1)

[II.4.

II.5.

Din informațiile pe care le dețin, după o investigație corespunzătoare, și în conformitate cu
declarațiile operatorului, animalul provine dintr-o unitate unde nu a existat o mortalitate anormală
cu o cauză nedeterminată, iar animalul nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile
enumerate care nu au îndeplinit cerințele menționate la punctele II.2.1. - II.2.6. în perioada de 30
de zile anterioară plecării sale și nici cerința menționată la punctul II.2.7. în perioada de 15 zile
anterioară plecării sale.
Din informațiile oficiale și în conformitate cu declarația operatorului, este un animal donator de
material seminal supus programului de testare astfel cum se menționează în partea 4 capitolul I
punctul 1 litera (b) subpunctul (i) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei, și
II.4.1.

el provine dintr-un centru de colectare a materialului seminal și este transportat direct
către alt centru de colectare a materialului seminal în conformitate cu articolul 19 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686; și

II.4.2.

din ziua admiterii sale, el a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a
materialului seminal și a fost supus, cu rezultate negative, tuturor testelor de rutină
obligatorii menționate în partea 4 capitolul I punctul 1 litera (a) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686 în cele 12 luni anterioare datei plecării sale; și

II.4.3.

operatorul a obținut aprobarea prealabilă a medicului veterinar al centrului de
colectare a materialului seminal de destinație; și

II.4.4.

mijloacele de transport utilizate au fost curățate și dezinfectate înainte de utilizare.]

Se iau măsuri pentru
( 1)

fie

( 1)

fie

II.6.

L 113/87

[a transporta animalul în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE)
2020/688.]
[a deplasa animalul pe jos.]

Prezentul certificat de sănătate animală este valabil timp de
( 1)

[10 zile de la data emiterii, și]

( 1)

[30 de zile de la data emiterii, și o marcă sau licență de validare valabilă este atestată la
punctul II.1.1, și]

fie
fie

în cazul transportului pe cale navigabilă/maritimă a animalului, perioada de valabilitate a
certificatului de sănătate animală poate fi prelungită cu durata deplasării pe cale
navigabilă/maritimă.
Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalul care face obiectul prezentului certificat de sănătate a fost apt pentru a fi
transportat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
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Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate înregistrată de expediere a ecvideului sau,
dacă animalul este transportat, o unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în
conformitate cu articolele 97 și 99 din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate de destinație înregistrată sau, dacă animalul
este transportat, o unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu
articolele 97 și 99 din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Numărul de identificare”: Se indică codul unic al ecvideului menționat la articolul 65
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, sau codul afișat de
mijlocul de identificare definit la litera (a), (c) sau (e) din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035, în cazul în care animalul este neînțărcat și o însoțește pe
mamă sau pe iapa-doică.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Opțiune disponibilă numai în cazul ecvideelor deplasate în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din
regulamentul delegat (UE) nr. 2020/688.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 8
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A UNUI TRANSPORT DE ECVIDEE (MODEL „EQUIINTRA-CON”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Ecvideele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt însoțite de documentele lor de identificare unică pe viață, astfel cum se prevede în

( 2)

[Articolul 65, 67 sau 68 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei, și nu sunt
destinate sacrificării pentru consum uman.]

( 2)

[Articolul 65 sau 67 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, și sunt
destinate sacrificării pentru consum uman.]

fie
fie

( 2)

[Documentele lor unice de identificare pe viață au fost emise în conformitate cu articolul
65 alineatul (2) sau cu articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035
pentru ecvidee înregistrate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (30) din
regulamentul delegat menționat.]

( 2)

[Documentele lor unice de identificare pe viață includ o marcă de validare valabilă în
conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (i) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 2019/2035].

Partea II: Certificare

II.1.2.

( 2)

II.2.

[II.1.3.

Nu au prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în cursul
examinării clinice, care a fost efectuată în ultimele 48 de ore anterioare plecării
transportului, sau în ultima zi lucrătoare anterioară plecării (3) transportului, de la sediul
social, la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).
Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ecvideelor, inclusiv pesta ecvină africană și
infecția cu Burkholderia mallei (morva).

II.2.2.

Provin din unități în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în perioada de 30 de zile anterioară plecării lor, și

( 2)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în perioada de 2 ani
anterioară plecării lor.]

( 2)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în perioada de 2 ani
anterioară plecării lor și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de
circulație

fie
fie

( 2)

fie

[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând depistarea
tripanozomiazei animalelor cu una dintre metodele de diagnostic prevăzute în
partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei,
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce
ultimul animal infectat a fost scos din unitate.]]
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II.2.3.
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[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după ce
ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie
sacrificat.]]

Provin din unități în care nu a fost raportată durina în perioada de 6 luni anterioară plecării
lor, și

( 2)

[nu a fost raportată durina în unitățile respective în perioada de 2 ani anterioară plecării lor.]

( 2)

[nu a fost raportată durina în unitățile respective în perioada de 2 ani anterioară plecării lor și,
în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație

fie
fie

( 2)

[până când restul ecvideelor din unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de depistare a durinei cu metoda de diagnostic
prevăzută în partea 8 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688,
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în termen de cel puțin 6 luni
după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce
toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați.]]

( 2)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după ce
ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie
sacrificat.]]

fie

fie

II.2.4.

Provin din unități în care nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 90 de
zile anterioară plecării lor, și

( 2)

[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitățile respective în perioada de 12 luni
anterioară plecării lor.]

( 2)

[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitățile respective în perioada de 12 luni
anterioară plecării lor și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație

fie
fie

( 2)

[până când restul ecvideelor din unitate au fost supuse unui test de depistare a
anemiei infecțioase ecvine cu metoda de diagnostic prevăzută în partea 9 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative,
pe probe prelevate de două ori la un interval minim de 90 de zile de la curățarea
și dezinfectarea unității după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate.]]

( 2)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după ce
ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie
sacrificat.]]

fie

fie

II.2.5.
( 2)

fie

Provin din unități în care nu a fost raportată encefalomielită ecvină venezueleană în perioada
de 6 luni anterioară plecării lor, și
[în perioada de 2 ani anterioară plecării lor, nu a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană în statul membru sau într-o zonă a acestuia în care sunt situate unitățile.]
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[în perioada de 2 ani anterioară plecării lor, a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană în statul membru sau într-o zonă a acestuia în care sunt situate unitățile, iar în
perioada de 21 de zile anterioară plecării animalelor menționate la punctul II.1, toate
ecvideele din unitate au rămas sănătoase din punct de vedere clinic, și
( 2)

fie

[animalele menționate la punctul II.1 au fost protejate de atacuri ale insectelor
vector într-o unitate de carantină în care orice ecvideu care a demonstrat o
creștere a temperaturii corporale zilnice a fost supus, cu rezultat negativ, unui test
de diagnosticare a encefalomielitei ecvine venezuelene, cu metoda de diagnostic
prevăzută în partea 10 punctul 1 litera (a) din anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688, iar animalele menționate la punctul II.1 au fost
( 2)

[vaccinate împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene, cu un curs
primar complet și revaccinate în conformitate cu recomandările
producătorului, cu cel puțin 60 de zile și cu cel mult 12 luni înainte
de data plecării lor.]]]

( 2)

[supuse unui test serologic pentru depistarea encefalomielitei ecvine
venezuelene prin metoda de diagnostic prevăzută în partea 10
punctul 1 litera (b) din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată la cel
puțin 14 zile de la data intrării lor în carantină.]]]

fie

fie

( 2)

fie

[temperatura corporală a animalelor menționate la punctul II.1 a fost luată zilnic,
fie fără creștere, fie animalele au fost supuse unui test de diagnosticare pentru
depistarea encefalomielitei ecvine venezuelene prin metoda de diagnostic
prevăzută în partea 10 punctul 1 litera (a) din anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688, cu rezultate negative, iar animalele menționate la punctul II.1 au
fost supuse unor teste de depistare a encefalomielitei ecvine venezuelene, prin
metodele de diagnostic prevăzute în:
−

Partea 10 alineatul (1) litera (b) din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, fără o creștere a titrului de anticorpi, efectuat pe probe perechi
prelevate de două ori, la un interval de 21 de zile, a doua probă fiind
prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării lor, și

−

Partea 10 alineatul (2) din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, cu rezultat negativ, efectuat pe o probă prelevată în perioada de
48 de ore anterioare plecării lor, iar animalele au fost protejate de atacuri
ale insectelor vectori după prelevarea de probe și până la plecarea lor.]]

II.2.6.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării lor.

II.2.7.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării lor.
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II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarațiile operatorului, animalele provin din
unități unde nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată, iar animalele nu au intrat în
contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au îndeplinit cerințele menționate la punctele
II.2.1. - II.2.6. în perioada de 30 de zile anterioară plecării lor și nici cerința menționată la punctul II.2.7.
în perioada de 15 zile anterioară plecării lor.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

(2)(4)[II.6.

De la plecarea din unitățile de plecare înregistrate de expediere și înainte de a ajunge la această unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai
mult de două operațiuni de asamblare, și

( 2)

fie

[provin din unități de plecare înregistrate de expediere.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate înregistrată de expediere a ecvideelor sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate înregistrată de destinație sau o unitate
aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99 din
Regulamentul (UE) 2016/429.
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Caseta I.30:
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„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică, pentru fiecare animal care face parte din
transport, codul unic menționat la articolul 65 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035, sau codul afișat de mijlocul de identificare definit la litera (a),
(c) sau (e) din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, în cazul în care
animalul este neînțărcat și o însoțește pe mamă sau pe iapa-doică.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Opțiune disponibilă numai în cazul ecvideelor deplasate în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
(4)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A CAMELIDELOR CARE NU SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „CAM-INTRA-X”)
INTRA
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Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent de o
unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

CO DUL Q R

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.12

Locul de de stinație

Nume
Adresă
Țara

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în apropierea

animale

frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Camelidele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 73 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei.

II.1.2.

Timp de cel puțin 30 zile înainte de plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta
mai mică de 30 de zile,

Partea II: Certificare

II.1.3.

II.2.

II.1.2.1.

au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;

II.1.2.2.

nu au intrat în contact cu camelide deținute cu un statut sanitar inferior sau care
au făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate animală;

II.1.2.3.

nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.

nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor camelidelor în cursul examinării
clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării transportului la
...................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor camelidelor.

II.2.2.

Provin dintr-o unitate în care nu fost raportate cazuri de infecție cu Brucella abortus, B.
melitensis și B. suis în ultimele 42 de zile anterioare plecării, și animalele transportate au
fost supuse unui test vizând infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis realizat cu
una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 1 din anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 al Comisiei și efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată în
perioada de 30 de zile anterioară plecării și, în cazul femelelor post-partum, prelevată la cel
puțin 30 de zile de la parturiție.

II.2.3.

Provin din unități în care s-a efectuat supravegherea infecțiilor cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) pe camelidele deținute
în unități cel puțin în ultimele 12 luni anterioare plecării, astfel cum se menționează la
articolul 23 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

( 2)

[II.2.5.

Sunt deplasate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu statut de indemn(ă) de
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă sau care deține un
program de eradicare pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă la bovine și provin dintr-o unitate în care nu au fost raportate infecții cu
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă la camelide în perioada
de 30 de zile anterioară plecării.]
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II.2.6.

Provin din unități situate într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km față de unitățile
respective, în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice în
nicio unitate în ultimii 2 ani anteriori plecării.

II.2.7.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.

II.2.8.

Provin din unități în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în perioada de 30 de zile anterioară plecării, și

( 2)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori plecării.]

( 2)

[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în ultimii 2 ani anteriori plecării; în urma
ultimului focar, unitățile afectate au făcut obiectul restricțiilor de circulație până când:

fie
fie

–

animalele infectate au fost îndepărtate din unități, și

–

animalele rămase în unități au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea
3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]

( 2)

Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată și nu
au fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele
prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]

( 2)

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și

fie [II.2.9.

și/sau [II.2.9.

( 2)

fie

[II.2.9.1.

( 2)

au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecție
cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul
40 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei

fie

[II.2.9.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

și/sau

[II.2.9.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului
în statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]

( 2)
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( 2)

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.9.2.

( 2)

[II.2.9.2.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.9.2.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

[II.2.9.3.

au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii
limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în
zona respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

( 2)

[II.2.9.3.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]

( 2)

[II.2.9.3.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]

fie
și/sau

și/sau

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori
cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

și/sau

( 2)

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]

[II.2.9.2.1.

și/sau

și/sau

[II.2.9.1.3.

( 2)

fie

( 2)

31.3.2021

[II.2.9.4.

au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și

( 2)

[II.2.9.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]

( 2)

[II.2.9.4.2.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]

fie
și/sau
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( 2)

și/sau[II.2.9.

( 2)

fie

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.9.1.

[II.2.9.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.9.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.9.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

și/sau

și/sau

și/sau

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori

( 2)

fie

( 2)
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[II.2.9.2.

( 2)

fie

au fost ținute, timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată într-un
stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.9.2.1.

( 2)

[II.2.9.2.1.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]

( 2)

[II.2.9.2.1.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat
pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea
protecției imunitare, astfel cum este menționată în
specificațiile vaccinului;]]]]

fie
și/sau

( 2)

și/sau

animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și se află în perioada de
imunitate garantată în specificațiile vaccinului și

[II.2.9.2.2.

( 2)

fie

animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și
[II.2.9.2.2.1.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]
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( 2)

( 2)

și/sau[II.2.9.

( 2)

fie

31.3.2021

și/sau [II.2.9.2.2.2.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației;]]]]

nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a
acestuia
[II.2.9.1.

care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.1.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite]]]
( 2)

și/sau [II.2.9.2.

care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este
autorizată în condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și
(c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.2.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

și/sau

[II.2.9.2.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

și/sau

[II.2.9.2.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

fie
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( 2)

și/sau

[II.2.9.2.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite]]]

( 2)

și/sau [II.2.9.2.

nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată

( 2)

[II.2.9.2.1.

fără nicio condiție, și

( 2)

[II.2.9.2.2.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.9.2.3.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.2.4.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.2.5.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

fie
și/sau

și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie
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Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 10
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A CAMELIDELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „CAM-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Camelidele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 73 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei.

II.1.2.

nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor camelidelor în cursul examinării
clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării transportului la
...................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

( 2)

Partea II: Certificare

II.2.

[II.1.3.

Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor camelidelor.

II.2.2.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

II.2.3.

Provin din unități în care nu a fost raportat antraxul la ungulate în perioada de 15 zile
anterioară plecării.

II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

( 2)

[II.2.5.

Cerințele privind infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) prevăzute la
articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei sunt îndeplinite.]

II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie
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Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 11
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A CERVIDELOR CARE NU SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „CER-INTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării
Transportator
Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Cervidele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 73 sau la articolul 74 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.

II.1.2.

Timp de cel puțin 30 zile înainte de plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta
mai mică de 30 de zile,

Partea II: Certificare

II.1.3.

II.2.

II.1.2.1.

au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;

II.1.2.2.

nu au intrat în contact cu cervide deținute cu un statut sanitar inferior sau care
au făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate animală;

II.1.2.3.

nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.

nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru cervide în cursul
examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării
transportului la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor cervidelor.

II.2.2.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și B.
suis la cervide în ultimele 42 de zile anterioare plecării.

II.2.3.

Provin din unități în care s-a efectuat supravegherea infecțiilor cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) pe cervidele deținute
în unități cel puțin în perioada de 12 luni anterioară plecării, astfel cum se menționează la
articolul 26 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei.

II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

[II.2.5.

Sunt deplasate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia cu statut de indemn(ă) de
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă sau care deține un
program de eradicare pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă la bovine și provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată rinotraheita
infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă la cervide în perioada de 30 de zile
anterioară plecării.]

II.2.6.

Provin din unități situate într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km față de unitățile
respective, în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice în
nicio unitate în ultimii 2 ani anteriori plecării.

( 2)
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Mode l de ce rtificat CER-INTRA-X

II.2.7.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.

II.2.8.

Provin din unități în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în perioada de 30 de zile anterioară plecării, și

( 2)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori plecării.]

fie

( 2)

fie

[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în ultimii 2 ani anteriori plecării; în urma
ultimului focar, unitățile afectate au făcut obiectul restricțiilor de circulație până când:
–

animalele infectate au fost îndepărtate din unități, și

–

animalele rămase în unități au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea
3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]

( 2)

Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată și nu
au fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele
prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]

( 2)

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și

fie [II.2.9.

și/sau [II.2.9.

( 2)

fie

[II.2.9.1.

( 2)

au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecția
cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul
40 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei

fie

[II.2.9.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

și/sau

[II.2.9.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului
în statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]

( 2)

și/sau [II.2.9.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]
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( 2)

și/sau

[II.2.9.2.

[II.2.9.2.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.9.2.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.9.2.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

și/sau

și/sau

și/sau

[II.2.9.3.

[II.2.9.3.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]

( 2)

[II.2.9.3.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]

și/sau

și/sau

[II.2.9.4.

[II.2.9.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]

( 2)

[II.2.9.4.2.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]

și/sau

și/sau [II.2.9.

( 2)

fie

au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și

( 2)

fie

( 2)

au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii
limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în
zona respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

( 2)

fie

( 2)

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori

( 2)

fie

( 2)

L 113/113

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.9.1.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori
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( 2)

[II.2.9.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.9.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.9.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

fie
și/sau

și/sau

( 2)

și/sau
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[II.2.9.2.

( 2)

fie

au fost ținute, timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată într-un
stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și
[II.2.9.2.1.

( 2)

[II.2.9.2.1.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]

( 2)

[II.2.9.2.1.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat
pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea
protecției imunitare, astfel cum este menționată în
specificațiile vaccinului;]]]]

fie
și/sau

( 2)

și/sau

animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și se află în perioada de
imunitate garantată în specificațiile vaccinului și

[II.2.9.2.2.

animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și

( 2)

[II.2.9.2.2.1.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]

( 2)

și/sau [II.2.9.2.2.2.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației.]]]]

fie
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( 2)

și/sau[II.2.9.

( 2)

fie
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nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a
acestuia
[II.2.9.1.

care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.1.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.1.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau [II.2.9.2.

care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este
autorizată în condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și
(c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.9.2.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.2.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.2.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.9.2.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau [II.2.9.3.

( 2)

fie

nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată
[II.2.9.3.1.

fără nicio condiție, și
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( 2)

[II.2.9.3.2.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.9.3.3.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.9.3.4.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.9.3.5.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

și/sau

și/sau

și/sau

și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

L 113/117

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 73 sau articolul 74 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.

Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A CERVIDELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „CER-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

I.11

Locul de e xpediere

I.12

Locul de de stinație

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

Re giunea de destinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în

de purificare

scopuri ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Cervidele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:

( 2)

Partea II: Certificare

II.2.

II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 73 sau la articolul 74 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.

II.1.2.

nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru cervide în cursul
examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării
transportului la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

[II.1.3.

Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor cervidelor.

II.2.2.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

II.2.3.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în ultimele 15 zile
anterioare plecării.

II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 30 de zile anterioară plecării.

( 2)

[II.2.5.

Cerințele privind infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) prevăzute la
articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]

II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie
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Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor din
transport identificate în conformitate cu articolul 73 sau articolul 74 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 13
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A UNGULATELOR DEȚINUTE, ALTELE DECÂT
BOVINE, OVINE, CAPRINE, PORCINE, ECVIDEE, CAMELIDE ȘI CERVIDE,
CARE NU SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „OTHER-UNGULATESINTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

Partea II: Certificare

II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I sunt ungulate deținute, altele decât bovine,
ovine, caprine, porcine, ecvidee, camelide și cervide și îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 117 din Regulamentul delegat (UE)
2016/429.

II.1.2.

Timp de cel puțin ultimele 30 zile anterioare plecării transportului, sau de la naștere, dacă au
vârsta mai mică de 30 de zile,

II.1.3.

II.2.

II.1.2.1.

au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;

II.1.2.2.

nu au intrat în contact cu alte ungulate deținute cu un statut sanitar inferior sau
care au făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate
animală;

II.1.2.3.

nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalelor.

Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor ungulatelor din speciile în cauză în
cursul examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore anterioară plecării
transportului, la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ungulatelor din speciile în cauză.

( 2)

[II.2.2.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și B.
suis la animale deținute din speciile enumerate în ultimele 42 de zile anterioare plecării.]

( 2)

[II.2.3.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) la animalele deținute di speciile
enumerate în ultimele 42 de zile anterioare plecării.]

( 2)

[II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.]

( 2)

[II.2.5.

Provin din unități situate într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km față de unitățile
respective, în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice în
nicio unitate în ultimii 2 ani anteriori plecării.]

II.2.6.

Provin din unități în care nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15
zile anterioară plecării.

( 2)

[II.2.7.

( 2)

fie

Provin din unități în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în perioada de 30 de zile anterioară plecării, și
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori plecării.]]
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(2

fie

( 2) ( 2)
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[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în ultimii 2 ani anteriori plecării; în urma
ultimului focar, unitățile afectate au făcut obiectul restricțiilor de circulație până când:
–

animalele infectate au fost îndepărtate din unități, și

–

animalele rămase în unități au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea
3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]]

[ fie[II.2.8.

Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată și nu
au fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele
prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite.]

( 2)

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și

și/sau[II.2.8.

( 2)

fie

[II.2.8.1.

( 2)

fie

[II.2.8.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

și/sau

[II.2.8.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului
în statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]

( 2)

[II.2.8.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]

și/sau

( 2)

și/sau

au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecția
cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul
40 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei

[II.2.8.2.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori
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( 2)

[II.2.8.2.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.8.2.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.8.2.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

fie
și/sau

și/sau

( 2)

și/sau

[II.2.8.3.

[II.2.8.3.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]

( 2)

[II.2.8.3.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]

și/sau

și/sau

[II.2.8.4.

[II.2.8.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]

( 2)

[II.2.8.4.2.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]

și/sau

și/sau[II.2.8.

( 2)

fie

au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și

( 2)

fie

( 2)

au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii
limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în
zona respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

( 2)

fie

( 2)

31.3.2021

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul
32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.8.1.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul
de destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor
într-o unitate protejată de vectori
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( 2)

[II.2.8.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.8.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.8.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

fie
și/sau

și/sau

( 2)

au fost ținute, timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată într-un
stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

și/sau

( 2)

fie

[II.2.8.2.1.

( 2)

[II.2.8.2.1.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]

( 2)

[II.2.8.2.1.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat
pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea
protecției imunitare, astfel cum este menționată în
specificațiile vaccinului;]]]]

fie
și/sau

( 2)

și/sau

animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și se află în perioada de
imunitate garantată în specificațiile vaccinului și

[II.2.8.3.2.

animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale
infecției cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în
ultimii 2 ani într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul
locului în care au fost ținute animalele, și

( 2)

[II.2.8.3.2.1.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]

( 2)

[II.2.8.3.2.2.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației;]]]]

fie

și/sau
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( 2)

și/sau[II.2.8.

( 2)

fie

31.3.2021

nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a
acestuia
[II.2.8.1.

care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.8.1.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament, și

( 2)

[II.2.8.1.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament, și

( 2)

[II.2.8.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament, și

( 2)

[II.2.8.1.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau [II.2.8.2.

care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este
autorizată în condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și
(c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.8.2.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.8.2.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.8.2.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

( 2)

[II.2.8.2.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la
respectivul regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau [II.2.8.3.

nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/129

Mode l de ce rtificat OTHER-UNGULATES-INTRA-X

UNIUNEA EURO PEANĂ
( 2)

[II.2.8.3.1.

fără nicio condiție, și

( 2)

[II.2.8.3.2.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.8.3.3.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.8.3.4.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

( 2)

[II.2.8.3.5.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea
1 punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689,
și

fie
și/sau

și/sau

și/sau

și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]]
II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal.

Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 14
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A UNGULATELOR DEȚINUTE, ALTELE DECÂT
BOVINE, OVINE, CAPRINE, PORCINE, ECVIDEE, CAMELIDE ȘI CERVIDE,
CARE SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „OTHER-UNGULATESINTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al
țării

De stinatar

Țara
I.7

Țara de origine

I.8

Re giunea de origine

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat O THER-UNGULATES-INTRA-Y

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I sunt ungulate deținute, altele decât bovine,
ovine, caprine, porcine, ecvidee, camelide și cervide și îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 117 din Regulamentul delegat (UE)
2016/429.

II.1.2.

Nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor enumerate pentru ungulate din
speciile în cauză în cursul examinării clinice care a fost efectuată în perioada de 24 de ore
anterioară plecării transportului, la ................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

( 2)

Partea II: Certificare

II.2.

[II.1.3.

Sunt destinate sacrificării în scopul eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare,
astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2016/429,
iar statul membru de destinație și, dacă este cazul, statul membru de tranzit a autorizat în
prealabil circulația.]

În conformitate cu informațiile oficiale, animalele descrise în partea I îndeplinesc următoarele cerințe
sanitare:
II.2.1.

Nu provin din unități supuse restricțiilor de circulație care afectează specia sau situate într-o
zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor ungulatelor din speciile în cauză.

II.2.2.

Provin din unități în care nu a fost raportat antraxul la ungulate în perioada de 15 zile
anterioară plecării.

( 2)

[II.2.3.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic la animalele terestre
deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării.]

( 2)

[II.2.4.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 30 de zile anterioară plecării.]

( 2)

[II.2.5.

Cerințele privind infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) prevăzute la
articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei sunt îndeplinite.]

II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele provin din
unități în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

( 2)( 3)

[II.6. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și
( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o
unitate autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în
unități autorizate.]]

fie
fie
fie
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Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de origine a animalelor transportate sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate a destinației finale a transportului sau o
unitate aprobată pentru operațiuni de asamblare în conformitate cu articolele 97 și 99
din Regulamentul (UE) 2016/429.
„Documente de însoțire”: În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate
autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru de origine, se poate indica
numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor) oficial(e) pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală pentru acest transport
în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare.
În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare în statul membru de tranzit, trebuie să se indice numărul (numerele) de
referință al(e) certificatului (certificatelor), pe baza căruia (cărora) se eliberează
certificatul de sănătate animală pentru acest transport în unitatea autorizată pentru
operațiunile de asamblare.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică în cazul în care transportul este expediat din unitatea autorizată pentru operațiuni de asamblare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 15
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A OUĂLOR PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE
LA PĂSĂRI DE CURTE (MODEL „POU-INTRA-HEP”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.1.

L 113/137

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

ouăle pentru incubație(1) provenite de la păsări de curte descrise în partea I a prezentului
certificat provin

(2)fie

[dintr-o unitate autorizată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei, care nu este supusă restricțiilor de circulație sau este situată într-o zonă
de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;]

(2)fie

[dintr-un incubator autorizat în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035, care nu este supus restricțiilor de circulație sau care este situat într-o zonă de
restricție stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;]

II.1.2.

ouăle pentru incubație descrise în partea I provin din efective:
(a)

în care nu au fost raportate infecții cu Salmonella Pilorul, Salmonella Gallinarum și
Salmonella arizonae

(b)

în care nu a fost raportată micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis);

(c)

care au fost rezidente în mod continuu într-una sau mai multe unități autorizate în
conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 începând cu
data eclozării sau cel puțin pe parcursul ultimelor 42 de zile anterioare colectării
ouălor pentru incubație, și:

(2)fie

[(i)

în care nu a fost confirmată prezența Salmonella Pilorul, S. Gallinarum
sau S. arizonae în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru
incubație;]

(2)fie

[(i)

în care a fost confirmată infecția cu Salmonella Pilorul, S. Gallinarum sau
S. arizonae în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru incubație
și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 34 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei;]

(2)fie

[(ii)

în care nu a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma
gallisepticum și M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării
ouălor pentru incubație;]

(2)fie

[(ii)

în care a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma
gallisepticum și M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării
ouălor pentru incubație și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul
34 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]

(d)
(2)fie

care, pe baza
[unei inspecții clinice efectuate în ultimele 72 de ore anterioare plecării transportului,
iar evidențele privind sănătatea și producția păstrate în unitate, verificate în ultimele
72 de ore anterioare plecării transportului, nu prezintă semne clinice sau suspiciuni
de boli listate relevante pentru specie;]
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(2)fie

[unor examinări lunare ale stării de sănătate, cele mai recente fiind efectuate în
ultimele 31 de zile anterioare plecării transportului, iar evidențele privind sănătatea și
producția păstrate în unitate, verificate în cursul ultimele 72 de ore anterioare plecării
transportului, nu prezintă semne clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru
specie;]

(2)(3)fie

[(e)

care nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)(3)fie

[(e)

care au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

II.1.3.

ouăle pentru incubație descrise în partea I:
(a)
(b)

sunt marcate individual cu numărul autorizației pentru unitatea de unde provine
efectivul de origine;
au fost dezinfectate;

(2)(3)fie

[(c)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)(3)fie

[(c)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

II.1.4.

(4)

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688;

[II.1.5. ouăle pentru incubație descrise în partea I sunt destinate unui stat membru sau unei zone care a
obținut statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, și:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

provin din efective care

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle.]

(2)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 , iar vaccinarea a avut loc cel puțin în ultimele
30 de zile anterioare colectării ouălor pentru incubație](2)]
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni.]
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II.2.
Atestare de sănătate publică
( 5)
[II.2.1. Programul de control al salmonelei menționat la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și
cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din Regulamentul (CE)
nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine, iar acesta a fost testat pentru
serotipurile de Salmonella cu semnificație pentru sănătatea publică:

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului(6)
Pozitiv

Negativ

( 5)

[II.2.2.
Nu au fost depistate nici Salmonella Enteritidis, nici Salmonella Typhimurium în cadrul
programului de control menționat la punctul II.2.1.]
( 7)
[II.2.3. În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, ouăle pentru incubație provin de
la efective a căror testare a dat rezultate negative în ceea ce privește salmonela în conformitate cu
normele prevăzute în Decizia 2003/644/CE a Comisiei;]
Observații:
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial este valabil 10 zile de la data eliberării.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 04.07.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe ouătoare/altele.
„Vârstă”: se indică data colectării.

Partea II:
(1)
(2)
(3)

„Ouă pentru incubație”, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, caz în care transportul trebuie să respecte prevederile de la punctul II.1.5.
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(4)

(5)
(6)
(7)
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Această garanție este necesară pentru transporturile expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a
acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare întrun stat membru sau într-o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii
de Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă, în decursul vieții efectivului de origine, vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele
serotipuri, se indică rezultatul pozitiv: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și Salmonella Infantis.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
puii de o zi(1) descriși în partea I a prezentului certificat au eclozat și provin dintr-un incubator
autorizat în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei,
care nu este supus restricțiilor de circulație sau care este situat într-o zonă de restricție stabilită
ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;

II.1.2.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, puii de o zi
descriși în partea I provin dintr-un incubator în care nu a existat o mortalitate anormală cu o
cauză nedeterminată;

[II.1.3.

Partea II: Certificare

(2)fie

II.1.1.

(2)(3)fie

puii de o zi descriși în partea I au eclozat din ouă provenite de la efective:
(a)

în care nu au fost raportate infecții cu Salmonella Pilorul, Salmonella Gallinarum și
Salmonella arizonae

(b)

în care nu a fost raportată micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis);

(c)

care au fost rezidente în mod continuu într-una sau mai multe unități autorizate în
conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 începând cu
data eclozării sau cel puțin pe parcursul ultimelor 42 de zile anterioare colectării
ouălor din care au eclozat puii de o zi și:

(2)fie

[(i)

în care nu a fost confirmată prezența Salmonella Pilorul, S. Gallinarum
sau S. arizonae în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru
incubație;]

(2)fie

[(i)

în care a fost confirmată infecția cu Salmonella Pilorul, S. Gallinarum sau
S. arizonae în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru incubație
și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 34 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei;]

(2)fie

[(ii)

în care nu a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma
gallisepticum și M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării
ouălor pentru incubație;]

(2)fie

[(ii)

în care a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma
gallisepticum și M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării
ouălor pentru incubație și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul
34 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]

(d)

care, conform evidențele privind sănătatea și producția păstrate în unitate, verificate
în ultimele 24 de ore anterioare plecării transportului, nu prezintă semne clinice sau
suspiciuni de boli listate relevante pentru specie;

[(e)

care nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]
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[(e)

care au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

(2)(4)fie

[II.1.3.

[puii de o zi descriși în partea I au eclozat din ouă care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau
dintr-o țară terță sau dintr-o zonă a acesteia în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]

II.1.4.

puii de o zi descriși în partea I:
(a)

nu prezintă semne clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru speciile în
cauză;

(2)(3)fie

[(b)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)(3)fie

[(b)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

II.1.5.

(5)

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688;

[II.1.6. puii de o zi descriși în partea I sunt destinați unui stat membru sau unei zone a acestuia care a
obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, iar
aceștia:
(a)

nu au fost vaccinați împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

provin din ouă pentru incubație care:
(i)

nu sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(ii)

provin din efective care

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
[vaccinuri inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, iar vaccinarea a avut
loc cel puțin în ultimele 30 de zile anterioare colectării ouălor pentru
incubație](2)]
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]
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(c)

provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul că ouăle pentru
incubație sunt incubate la momente și în locuri complet separate de ouăle pentru
incubație care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (b).]

II.2.
Atestare de sănătate publică
[II.2.1.
Programul de control al salmonelei menționat la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și
cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din Regulamentul
(CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine, iar acesta a fost testat pentru
serotipurile de Salmonella cu semnificație pentru sănătatea publică:

(6)

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului(7)
pozitiv

negativ

Cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din Regulamentul
(CE) nr. 1177/2006 au fost aplicate puilor de o zi.
Din alte motive decât programul de control al salmonelei:
(2)fie
[nu s-au administrat substanțe antimicrobiene puilor de o zi (inclusiv prin injecție in ovo);]
(2)(8)fie [s-au administrat următoarele substanțe antimicrobiene puilor de o zi (inclusiv prin injecție in
ovo)…………………………………………………………..;]]
(6) [II.2.2.
În cazul în care puii de o zi sunt destinați reproducției, nu au fost detectate nici Salmonella
Enteritidis, nici Salmonella Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul
II.2.1.]
( 9)
[II.2.3.
În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, puii de o zi destinați
efectivelor de păsări de reproducție sau pentru producție provin din efective care au avut rezultate
negative la teste pentru depistarea salmonelei, în conformitate cu normele prevăzute de Decizia
2003/644/CE a Comisiei.]
Observații:
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial este valabil 10 zile de la data eliberării. În cazul transportului pe
cale navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului de sănătate animală/oficial poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului:
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe ouătoare/altele.
„Vârstă”: Se specifică data la care animalele au eclozat.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

„Pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore, astfel cum sunt
definite la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, caz în care transportul trebuie să respecte prevederile de la punctul II.1.6.
În cazul în care puii de o zi au eclozat din ouă care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un
teritoriu sau dintr-o zonă a acestuia, cerințele specifice de sănătate animală pentru circulația și
manipularea acestor animale în unitatea de destinație, prevăzute în partea III titlul 2 capitolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, trebuie respectate.
Această garanție este necesară pentru transporturile expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a
acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către
un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție se aplică numai puilor de o zi care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se păstrează, dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.
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CAPITOLUL 17
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
CIRCULAȚIA ÎNTRE STATELE MEMBRE A PĂSĂRILOR DE CURTE DE
REPRODUCȚIE ȘI A PĂSĂRILOR DE CURTE PENTRU PRODUCȚIE (MODEL
„POU-INTRA-X”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara
I.7
I.8
I.11

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara
I.9
I.10
I.12

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de
înregistrare/autorizare
Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

[păsările de curte de reproducție(1)](2) [păsările de curte pentru producție(3)](2) descrise în partea I a
prezentului certificat au fost rezidente în mod continuu într-una sau mai multe unități autorizate în
conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei

(2)(4)fie

[de la ecloziune sau cel puțin în ultimele 42 de zile anterioare plecării transportului;]

(2)(5)fie

[de la ecloziune sau cel puțin în ultimele 21 de zile anterioare plecării transportului, timp în care
nu au intrat în contact cu păsări cu un statut sanitar inferior;]

II.1.2.

păsările de curte descrise în partea I provin dintr-o unitate:
(a)

care nu este supusă restricțiilor de circulație sau care nu este situată într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;

(2)fie

[(b)

în care nu a fost confirmată prezența Salmonella Pilorul, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare plecării transportului;]

(2)fie

[(b)

în care a fost confirmată prezența Salmonella Pilorul, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare plecării transportului și au fost aplicate măsurile prevăzute la
articolul 34 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei;]

(2)fie

[(c)

în care nu a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma gallisepticum și
M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării plecării transportului;]

(2)fie

[(c)

în care a fost confirmată prezența micoplasmozei aviare (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare plecării transportului și au fost aplicate măsurile
prevăzute la articolul 34 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]

II.1.3.

din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, păsările de curte
descrise în partea I provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată;

II.1.4.

păsările de curte descrise în partea I provin dintr-un efectiv în care:
(a)

nu au fost raportate infecții cu Salmonella Pilorul, Salmonella Gallinarum și Salmonella
arizonae ;

(b)

nu au fost raportate infecții cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis);

(c)

nu a fost depistat niciun caz confirmat de gripă aviară slab patogenă în cursul ultimelor 21
de zile anterioare plecării transportului, în conformitate cu supravegherea prevăzută la
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei;
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II.1.5.

păsările de curte descrise în partea I:

(2)(6)fie

[(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)(6)fie

[(a)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri inactivate](2)
[vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la Regulamentul delegat (UE)
2020/688] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

[(a)

(2)(7)fie

sunt destinate unui stat membru sau unei zone a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă)
de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, și:
(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(ii)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile anterioare plecării transportului în
unitatea de origine sub supravegherea unui medic veterinar oficial sau într-o unitate
de carantină autorizată, unde:

(iii)

(8)

[(b)

-

nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle cel puțin în ultimele 21 de zile anterioare plecării;

-

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

-

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare în unitatea de carantină;

au avut rezultate negative la testele serologice de detectare a anticorpilor virusului
bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 %
încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate cu cel
puțin 14 zile înainte de plecare;]

sunt rațe sau gâște și au avut rezultate negative la o examinare virologică vizând gripa
aviară înalt patogenă, în conformitate cu cerințele din anexa IV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688, în cursul săptămânii anterioare încărcării în vederea expedierii;]

II.1.6.

efectivul de origine și animalele care fac parte din transport au fost supuse unei inspecții clinice în
ultimele 48 de ore anterioare încărcării în vederea expedierii în Uniune, și nu au prezentat semne
clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru specie;

II.1.7.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688;

( 9)

[II.1.8. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și

( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o unitate
autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în unități
autorizate.]]

fie
fie
fie
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II.2.
Atestare de sănătate publică
(10) [II.2.1.
Programul de control al salmonelei menționat la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și
cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din Regulamentul
(CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine și efectivul a fost testat pentru
serotipurile de salmonelă cu semnificație pentru sănătatea publică:

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări a
efectivului pentru care se
cunoaște rezultatul testării
[zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor
testelor efectuate
asupra efectivului(11)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control pentru salmonela, în ultimele trei săptămâni anterioare
intrării în Uniune:
(2)fie
[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și pentru producție,
altele decât ratitele;]
(2)(12)fie [au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și pentru
producție, altele decât ratitele: ……………………………………;]]
(10) [II.2.2. În cazul păsărilor de reproducție, nu au fost detectate nici Salmonella Enteritidis, nici Salmonella
Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul II.2.1.]
( 13)
[II.2.3. În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia:
( 2)
fie
[testele de depistare a salmonelei efectuate asupra păsărilor de reproducție au dat rezultate negative în
conformitate cu normele prevăzute în Decizia 2003/644/CE al Comisiei;]
( 2)
fie
[testele efectuate asupra găinilor ouătoare (păsări pentru producție crescute pentru a produce ouă
destinate consumului) au avut rezultate negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia
2004/235/CE al Comisiei.]]
Observații:
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial este valabil 10 zile de la data eliberării. În cazul transportului pe
cale navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului de sănătate animală/oficial poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.17:

În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare în
statul membru de origine, se poate indica numărul (numerele) de referință al (ale) documentului
(documentelor) oficial(e) pe baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală/oficial
pentru acest transport în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare. În cazul în care
animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru
de trecere, trebuie să se indice numărul (numerele) de referință al(e) certificatului (certificatelor), pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală/oficial pentru acest transport în
această unitate autorizată pentru operațiunile de asamblare.
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Caseta I.30:

31.3.2021

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe ouătoare/altele.

Partea II:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

„Păsări de curte de reproducție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, destinate
producției de ouă pentru incubație, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE)
2020/688.
Se păstrează mențiunea adecvată.
„Păsări de curte pentru producție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, crescute
pentru producția de carne, de ouă pentru consum sau pentru alte produse ori pentru refacerea stocului de
păsări de vânat, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
Se aplică păsărilor de curte de reproducție și păsărilor de curte pentru producție destinate producției de
carne, de ouă pentru consum sau de alte produse.
Se aplică păsărilor de curte pentru producție destinate refacerii stocului de păsări de vânat.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare.
Această garanție este necesară pentru transporturile expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a
acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către
un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Se aplică în cazul rațelor și gâștelor. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în
cauză.
Se aplică în cazul în care transportul este expediat dintr-o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare. Animalul din cadrul transportului care a fost supus celui mai mare număr de operațiuni de
asamblare determină numărul operațiunilor de asamblare autorizate rămase pentru acest transport. Se
elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se completează dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 18
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
CIRCULAȚIA ÎNTRE STATELE MEMBRE A MAI PUȚIN DE 20 DE PĂSĂRI DE
CURTE, ALTELE DECÂT RATITE, SAU A MAI PUȚIN DE 20 DE OUĂ PENTRU
INCUBAȚIE PROVENITE DE LA PĂSĂRI DE CURTE, ALTELE DECÂT RATITE
(MODEL „POU-INTRA-LT20”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

[păsările de curte, altele decât ratitele](1) [ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte,
altele decât ratitele](1) descrise în partea I a prezentului certificat provin dintr-o unitate
[înregistrată](1) [autorizată](1) , care nu este supusă restricțiilor de circulație sau care este situată întro zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;

II.1.2.

din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, [păsările de curte,
altele decât ratitele](1) [ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratitele](1)
descrise în partea I provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată;

II.1.3.

[păsările de curte, altele decât ratitele](1) [ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte,
altele decât ratitele](1) descrise în partea I provin dintr-un efectiv care a fost rezident în mod
continuu în unitatea de origine, de la data eclozării sau cel puțin în ultimele 21 de zile anterioare

(1)(2)(3)(4)fie

[plecării transportului;]

(1)(5)fie

[colectării ouălor;]

II.1.4.
fie

[păsările de curte, altele decât ratitele descrise în partea I](2)(3)
[puii [de o zi, alții decât de ratite](1) [ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele
decât ratitele](1) descrise în partea I provin dintr-un efectiv care](4)(5)
în ultimele 21 de zile anterioare încărcării pentru expediere, au avut rezultate negative la testele
serologice și/sau bacteriologice pentru (6):

(1)fie

[Salmonella Pilorul, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Gallus gallus);]

(1)fie

[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pilorul și Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Meleagris gallopavo);]

(1)fie

[Salmonella Pilorul și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]

(1)(2)(3)(4)[II.1.5.

păsările de curte, altele decât ratitele descrise în partea I

II.1.5.1.

nu au intrat în contact cu păsări de curte nou-sosite sau cu păsări cu un statut sanitar
inferior în ultimele 21 de zile anterioare plecării transportului;

II.1.5.2.

provin dintr-un efectiv în care nu a fost depistat niciun caz confirmat de gripă aviară slab
patogenă în cursul ultimelor 21 de zile anterioare plecării transportului, în conformitate
cu supravegherea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2020/689 al Comisiei;

II.1.5.3.

acestea

(1)(7)fie

[(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]
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(1)(7)fie

[(a)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
[vaccinuri inactivate](1) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (1)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

(1)(8)fie

[(a)

sunt destinate unui stat membru sau unei zone a acestuia care a obținut
statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare,
și:

(1)(2)fie

[(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle;

(ii)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile anterioare plecării
transportului în unitatea de origine sub supravegherea unui medic
veterinar oficial sau într-o unitate de carantină autorizată, unde:

(iii)

(1)(3)fie

-

nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției
cu virusul bolii de Newcastle cel puțin în ultimele 21 de zile
anterioare plecării;

-

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

-

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare în unitatea
de carantină;

au avut rezultate negative la testele serologice de detectare a
anticorpilor virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de
sânge la un nivel care să ofere 95 % încredere în depistarea
infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate cu cel
puțin 14 zile înainte de plecare;]

[provin dintr-un efectiv care:
(1)fie

[nu este vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle și a
avut rezultate negative, în ultimele 14 zile anterioare plecării
transportului, la testele serologice pentru depistarea anticorpilor
împotriva virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la
un nivel care să ofere un grad de încredere de 95 % în depistarea
infecției la o prevalență de 5 %;]

(1)fie

[este vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle și a
avut rezultate negative, în ultimele 14 zile anterioare plecării
transportului, la testul pentru depistarea prezenței virusului bolii de
Newcastle, efectuate la un nivel care să ofere un grad de încredere de
95 % în depistarea infecției la o prevalență de 5 %;]]]
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(1)(4)fie

[(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle;

(ii)

provin din ouă pentru incubație care:
-

nu sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle;

-

provin din efective care

(1)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul
bolii de Newcastle;]

(1)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul
bolii de Newcastle cu [vaccinuri inactivate](1)
[vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688,
iar vaccinarea a avut loc cel puțin în cele 30 de zile
anterioare colectării ouălor pentru incubație](1)]
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la...................
săptămâni;]

(iii)

[(b)

(9)

II.1.5.4.

(1)(5)[II.1.5.

(data)

la

vârsta

de................

provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul
că ouăle pentru incubație sunt incubate la momente și în locuri
complet separate de ouăle pentru incubație care nu îndeplinesc
condițiile prevăzute la punctul (ii);]]

sunt rațe sau gâște și au avut rezultate negative la o examinare virologică
vizând gripa aviară înalt patogenă, în conformitate cu cerințele din anexa IV
la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, în cursul săptămânii anterioare
încărcării în vederea expedierii;]

efectivul de origine și animalele care fac parte din transport au fost supuse unei inspecții
clinice în ultimele 48 de ore anterioare încărcării în vederea expedierii în Uniune, și nu
au prezentat semne clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru specie;]

ouăle pentru incubație descrise în partea I

II.1.5.1.

provin dintr-un efectiv care, pe baza,

(1)fie

[unei inspecții clinice efectuate în ultimele 72 de ore anterioare plecării transportului, iar
evidențele privind sănătatea și producția păstrate în unitate, verificate în ultimele 72 de
ore anterioare plecării transportului, nu prezintă semne clinice sau suspiciuni de boli
listate relevante pentru specie;]

(1)fie

[unor examinări lunare ale stării de sănătate, cele mai recente fiind efectuate în ultimele
31 de zile anterioare plecării transportului, iar evidențele privind sănătatea și producția
păstrate în unitate, verificate în cursul ultimele 72 de ore anterioare plecării
transportului, nu prezintă semne clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru
specie;]
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(1)(7)fie

[II.1.5.2.

(1)(7)fie

31.3.2021

provin dintr-un efectiv care nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle;]

[II.1.5.2. provin dintr-un efectiv care a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle cu [vaccinuri inactivate](1) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (1)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

(1)(8)fie[II.1.5.2.

sunt destinate unui stat membru care a obținut statutul de indemn de infecție cu virusul
bolii de Newcastle fără vaccinare, și:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

provin dintr-un efectiv care

(1)fie

[nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(1)fie

[a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
[vaccinuri inactivate](1) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, iar vaccinarea a avut loc
cel puțin în ultimele 30 de zile anterioare colectării ouălor pentru
incubație](1)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]]]

II.1.6.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

II.2. Atestare de sănătate publică
II.2.1.

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta următoarele în ceea ce privește
[păsările de curte de reproducție, altele decât ratitele](1) [păsările de curte pentru producție,
altele decât ratitele](1) [păsările de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât ratitele](1)
[puii de o zi, alții decât de ratite](1) descrise/descriși în prezentul certificat:
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(10)

[II.2.1.1.

Programul de control al salmonelei menționat la articolul 5 din Regulamentul
(CE) nr. 2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene
și a vaccinurilor din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate
efectivului de origine și efectivul a fost testat pentru serotipurile de salmonelă cu
semnificație pentru sănătatea publică:

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări a
efectivului pentru care se
cunoaște rezultatul testării
[zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor
testelor efectuate
asupra efectivului(11)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control pentru salmonela, în ultimele trei
săptămâni anterioare intrării în Uniune:
(1)fie

[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și
pentru producție, altele decât ratitele;]

(1)(12)fie

[au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de
reproducție
și
pentru
producție,
altele
decât
ratitele:
……………………………………;]]

(10)

[II.2.1.2. În cazul păsărilor de reproducție, nu au fost detectate nici Salmonella Enteritidis,
nici Salmonella Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul
II.2.1.1.]

( 13)

[II.2.1.3.

În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia:
( 1)

fie

[testele de depistare a salmonelei efectuate asupra păsărilor de reproducție
au dat rezultate negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia
2003/644/CE al Comisiei;]

( 1)

fie

[testele efectuate asupra găinilor ouătoare (păsări pentru producție
crescute pentru a produce ouă destinate consumului) au avut rezultate
negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia 2004/235/CE al
Comisiei.]]

Observații:
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial este valabil 10 zile de la data eliberării.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.05, 01.06.39, 04.07.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe ouătoare/altele.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

31.3.2021

Se păstrează mențiunea adecvată.
Se aplică păsărilor de curte de reproducție și păsărilor de curte pentru producție. Se elimină trimiterea,
în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Se aplică păsărilor de curte care sunt destinate sacrificării. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se
aplică transportului în cauză.
Se aplică puilor de o zi. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Se aplică ouălor pentru incubație. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în
cauză.
Dacă animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu orice serotip de Salmonella sau de Mycoplasma,
trebuie folosită doar testarea bacteriologică. Metoda de confirmare trebuie să poată diferenția între
tulpinile de vaccin viu și tulpinile sălbatice.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare.
Această garanție este necesară pentru transporturile expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a
acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către
un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Se aplică rațelor și gâștelor, cu excepția celor destinate sacrificării. Se elimină trimiterea, în cazul în
care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se completează dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 19
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
CIRCULAȚIA ÎNTRE STATELE MEMBRE A PĂSĂRILOR DE CURTE CARE
SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „POU-INTRA-Y”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat POU-INTRA-Y

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

păsările de curte destinate sacrificării(1) descrise în partea I a prezentului certificat au fost rezidente
în mod continuu în unitatea de origine, de la ecloziune sau cel puțin în ultimele 21 de zile
anterioare plecării transportului;

II.1.2.

păsările de curte descrise în partea I provin dintr-o unitate care nu este supusă restricțiilor de
circulație sau care nu este situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate
relevante pentru speciile aviare;

II.1.3.

din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, păsările de curte
descrise în partea I provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată;

II.1.4.

păsările de curte descrise în partea I:

(2)(3)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)(3)fie

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri inactivate](2)
[vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688
al Comisiei] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

(2)(4)fie

[sunt destinate unui stat membru sau unei zone a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de
infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, și provin din efective care:
(2)fie

[nu sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle și au avut rezultate
negative, în ultimele 14 zile anterioare plecării transportului, la testele serologice pentru
depistarea anticorpilor împotriva virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge
la un nivel care să ofere un grad de încredere de 95 % în depistarea infecției la o
prevalență de 5 %;]

(2)fie

[sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle și au avut rezultate
negative, în ultimele 14 zile anterioare plecării transportului, la testul pentru depistarea
prezenței virusului bolii de Newcastle, efectuate la un nivel care să ofere un grad de
încredere de 95 % în depistarea infecției la o prevalență de 5 %;]]

II.1.5.

efectivul de origine și animalele care fac parte din transport au fost supuse unei inspecții clinice în
ultimele 5 zile anterioare plecării transportului, și nu a prezentat semne clinice sau suspiciuni de
boli listate relevante pentru specie;

II.1.6.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688;
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[II.1.7. De la plecarea din unitățile de origine și înainte de a ajunge la această unitate autorizată pentru
operațiuni de asamblare, niciunul dintre animalele transportate nu a trecut prin mai mult de două
operațiuni de asamblare, și

( 2)

[provin din unitățile lor de origine.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut printr-o operațiune de asamblare într-o unitate
autorizată.]]

( 2)

[cel puțin unul dintre animalele transportate a trecut prin două operațiuni de asamblare în unități
autorizate.]]

fie
fie
fie

II.2.

Atestare de sănătate publică
[II.2.1.
Programul de control al salmonelei menționat la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr.
2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a
vaccinurilor din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului
de origine și efectivul respectiv a fost testat pentru serotipurile de salmonelă cu
semnificație pentru sănătatea publică:

( 6)

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului(7)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control al salmonelei:
fie
[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de curte destinate
sacrificării;]
( 2)( 8)
fie[au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de curte
destinate
sacrificării:
…;
…………………………………………………………..;]]
În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, păsările de curte au
fost supuse unui test microbiologic prin prelevare de probe în exploatația de origine, care a
dat rezultate negative în ceea ce privește salmonela, în conformitate cu procedurile
prevăzute în Decizia 95/410/CE în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul nr.
2160/2003.]
( 2)

( 9)

[II.2.2.

Observații:
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial este valabil 10 zile de la data eliberării. În cazul transportului pe
cale navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului de sănătate animală/oficial poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.17:

În cazul în care animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare în
statul membru de origine, se poate indica numărul (numerele) de referință al (ale) documentului
(documentelor) oficial(e) pe baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală/oficial
pentru acest transport în unitatea autorizată pentru operațiunile de asamblare. În cazul în care
animalele sunt expediate de la o unitate autorizată pentru operațiuni de asamblare în statul membru
de trecere, trebuie să se indice numărul (numerele) de referință al(e) certificatului (certificatelor), pe
baza căruia (cărora) se eliberează certificatul de sănătate animală/oficial pentru acest transport în
această unitate autorizată pentru operațiunile de asamblare.

Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.

Partea II:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

„Păsări de curte care sunt destinate sacrificării” înseamnă păsările care urmează să fie transportate,
direct sau după ce trec printr-o operațiune de colectare, către un abator, astfel cum se definește la
articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare.
Această garanție este necesară pentru transporturile expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a
acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către
un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Se aplică în cazul în care transportul este expediat dintr-o unitate autorizată pentru operațiuni de
asamblare. Animalul din cadrul transportului care a fost supus celui mai mare număr de operațiuni de
asamblare determină numărul operațiunilor de asamblare autorizate rămase pentru acest transport. Se
elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă, în decursul vieții efectivului de origine, vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele
serotipuri, se indică rezultatul pozitiv: Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium.
Se completează dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 20
MODEL DE CERTIFICAT SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
CIRCULAȚIA ÎNTRE STATELE MEMBRE A OUĂLOR FĂRĂ
MICROORGANISME PATOGENE SPECIFICATE (MODEL „POU-INTRA-SPF”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

ouăle fără microorganisme patogene specificate(1) descrise în partea I a prezentului certificat au
fost expediate dintr-o unitate autorizată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei, care nu este supus restricțiilor de circulație sau care este situat
într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;

II.2.

din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, ouăle fără
microorganisme patogene specificate descrise în partea I provin dintr-o unitate în care nu a
existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată;

II.3.

ouăle fără microorganisme patogene specificate provin din efective fără patogeni specificați,
astfel cum sunt descriși în Farmacopeea europeană, iar rezultatele tuturor testelor și
examinărilor clinice necesare pentru acest statut specific au fost favorabile;

II.4.

ouăle fără microorganisme patogene specificate descrise în partea I sunt marcate individual cu
numărul autorizației unității de origine;

II.5.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5
din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei și în mijloace de transport conforme cu
articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

Observații:
Prezentul certificat de sănătate animal este valabil 10 zile de la data eliberării.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Vârsta”: se indică data colectării.

Partea II:
(1)

„Ouă fără microorganisme patogene specificate” înseamnă ouă pentru incubație provenite de la
„efective de pui indemne de patogeni specificați”, astfel cum sunt descrise în Farmacopeea Europeană și
care sunt destinate exclusiv cercetării, diagnosticării sau utilizării farmaceutice, astfel cum se definește
la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 21
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A PĂSĂRILOR CAPTIVE (MODEL „CAPTIVEBIRDS-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/171

Mode l de ce rtificat CAPTIVE-BIRDS-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

păsările captive descrise în partea I a prezentului certificat au fost rezidente în mod continuu în
unitatea de origine, de la ecloziune sau cel puțin în ultimele 21 de zile anterioare plecării
transportului;

II.1.2.

păsările captive descrise în partea I provin dintr-o unitate [înregistrată](1) [izolată](1), care nu este
supusă restricțiilor de circulație sau care nu este situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare
a bolilor listate relevante pentru speciile aviare;

II.1.3.

din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, păsările captive
descrise în partea I provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată;

II.1.4.

păsările captive descrise în partea I:

(1)(2)fie

[(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(1)(2)(3)fie

[(a)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](1) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (1)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]

(1)(4)fie

[(a)

sunt păsări captive care fac parte din specia Galliformes, sunt destinate unui stat membru
sau unei zone a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, și:
(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(ii)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile anterioare plecării transportului
în unitatea de origine sub supravegherea unui medic veterinar oficial sau într-o
unitate de carantină autorizată, unde:

(iii)

-

nicio pasăre nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle cel puțin în ultimele 21 de zile anterioare plecării;

-

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

-

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare în unitatea de carantină;

au avut rezultate negative la testele serologice de detectare a anticorpilor
virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să
ofere 95 % încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au
fost efectuate cu cel puțin 14 zile înainte de plecare;]
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(5)[(b)

sunt Psittacidae și
(i)

au fost identificate în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei;

(ii)

provin dintr-o unitate în care

(1)fie

[nu a fost confirmată prezența clamidiozei aviare cel puțin în ultimele 6 luni
anterioare plecării transportului;]

(1)fie

[a fost confirmată prezența clamidiozei aviare în ultimele 6 luni anterioare
plecării transportului, dar nu în ultimele 60 de zile, și au fost aplicate măsurile
prevăzute la articolul 59 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688;]

(iii)

(6)

31.3.2021

și

(1)fie

[nu au intrat în contact cu păsări captive din unități în care a fost diagnosticată
clamidioza aviară în ultimele 60 de zile anterioare plecării;]

(1)fie

[au intrat în contact cu păsări captive din unități în care a fost diagnosticată
clamidioza aviară în ultimele 60 de zile anterioare plecării, iar testul de
laborator vizând clamidioza aviară, efectuat la cel puțin 14 zile după contact, au
generat rezultate negative;]

II.1.5.

efectivul de origine și animalele care fac parte din transport au fost supuse unei inspecții clinice în
ultimele 48 de ore anterioare plecării transportului și nu au prezentat semne clinice sau suspiciuni
de boli listate relevante pentru specie;

II.1.6.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688;

[II.1.7.

păsările captive descrise în partea I au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau o
zonă a acestuia și au fost ținute în carantină în unitatea de carantină de destinație autorizată în
Uniune în conformitate cu dispozițiile din partea II titlul 3 capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 al Comisiei.]

Observații:
Prezentul certificat de sănătate animal este valabil 10 zile de la data eliberării. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului de sănătate animală poate fi prelungită cu
durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.36.31, 01.06.32 sau 01.06.39.
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Partea II:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
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Se păstrează mențiunea adecvată.
Se elimină în cazul transporturilor de păsări captive din specia Galliformes, expediate dintr-un stat
membru sau dintr-o zonă a acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare către un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă)
de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare.
Această garanție este necesară pentru transporturile de porumbei.
Această garanție este necesară pentru transporturile de păsări captive din specia Galliformes, expediate
dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul
bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de
indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în
care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție este necesară doar pentru transporturile de Psittacidae. Se elimină trimiterea, în cazul
în care nu se aplică transportului în cauză.
Această garanție este necesară pentru transporturile de păsări captive care au intrat în Uniune dintr-o
țară terță sau dintr-un teritoriu sau o zonă a acesteia. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică
transportului în cauză.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 22
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A OUĂLOR PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE
LA PĂSĂRI CAPTIVE (MODEL „HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

(2)(3)fie

ouăle pentru incubație(1) provenite de la păsările captive descrise în partea I a prezentului certificat
provin dintr-o unitate [înregistrată](2) [izolată](2), care nu este supusă restricțiilor de circulație sau
care nu este situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate relevante pentru
speciile aviare;

[II.1.2.

ouăle pentru incubație descrise în partea I:

(2)fie

[(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)fie

[(a)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)

Partea II: Certificare

la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]
(2)fie

[(b)

provin din efective care nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle;]

(2)fie

[(b)

provin din efective care au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle cu [vaccinuri inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din
anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei] (2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]]

(2)(4)fie

[II.1.2.

ouăle pentru incubație descrise în partea I sunt ouă pentru incubație provenite de la păsări
captive din specia Galliformes destinate unui stat membru sau unei zone care a obținut statutul
de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, și:
(a)

nu sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

provin din efective care

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu [vaccinuri
inactivate](2) [vaccinuri vii atenuate care respectă criteriile din anexa VI la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, iar vaccinarea a avut loc cel puțin în cele 30 de
zile anterioare colectării ouălor pentru incubație](2)
…………………………………………………..
(denumirea tulpinii utilizate în vaccin)
la................... (data) la vârsta de................ săptămâni;]]
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II.1.3.

ouăle pentru incubație provenite de la păsările captive descrise în partea I provin din efective care
au fost supuse unei inspecții clinice în ultimele 48 de ore anterioare plecării transportului și nu au
prezentat semne clinice sau suspiciuni de boli listate relevante pentru specie;

II.1.4.

au fost luate măsuri pentru a ca transportul să fie realizat în containere conforme cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și în mijloace de transport conforme cu articolul 4 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

Observații:
Prezentul certificat de sănătate animal este valabil 10 zile de la data eliberării.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.30:

Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 04.07.
„Vârstă”: se indică data colectării.

Partea II:
(1)
(2)
(3)

(4)

„Ouă pentru incubație”, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 44 din Regulamentul (UE)
2016/429.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se elimină atunci când transportul este expediat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care
nu are statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat
membru sau o zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare.
Această garanție este necesară pentru transporturile de ouă pentru incubație provenite de la păsări
captive din specia Galliformes, expediate dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia care nu are
statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare către un stat membru sau o
zonă a acestuia care a obținut statutul de indemn(ă) de infecție cu virusul bolii de Newcastle fără
vaccinare. Se elimină trimiterea, în cazul în care nu se aplică transportului în cauză.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 23
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Materialul seminal provenit de la bovine descris în partea I a fost colectat, prelucrat și depozitat și
expediat din centrul de colectare a materialului seminal(1) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.

II.2. Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care
s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.2.2.

provin, înainte de începerea carantinei la care se face referire la punctul II.2.6., din unități
situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din unități aflate sub controlul
oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, sau dintr-o zonă a
acesteia/acestuia

Partea II: Certificare

II.2.1.

II.2.2.1.

( 2)

situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul unității timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost
raportată timp de cel puțin 3 luni, și

fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 2)

fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare
colectării materialului seminal, dar nu în ultimele 30 de zile imediat anterioare
datei recoltării materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de
la un animal donator (cu un minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate
de material seminal prelevat în orice moment de la un animal donator este
supus unui test de izolare a virusului pentru depistarea febrei aftoase, cu
rezultate negative;]

II.2.2.2.

indemne de infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis), și nu au fost ținute anterior în nicio unitate cu un
statut sanitar inferior;

II.2.2.3.

indemnă de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost
ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;

( 2)

fie [II.2.2.4.
( 2)

fie [II.2.2.4.

indemne de infecție cu leucoza enzootică bovină, și nu au fost ținute anterior în
nicio unitate cu un statut sanitar inferior;]
nu sunt indemne de leucoza enzootică bovină, iar animalele donatoare au vârsta
mai mică de 2 ani și au fost produse de femele care au fost supuse, cu rezultate
negative, unui test serologic de depistare a leucozei enzootice bovine după
înlăturarea animalului respectiv de la mamă;]
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( 2)

fie [II.2.2.4.

( 2)

fie [II.2.2.5.

( 2)

fie [II.2.2.5.

nu sunt indemne de leucoza enzootică bovină și animalele donatoare au atins
vârsta de 2 ani și au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test serologic pentru
depistarea leucozei enzootice bovine;]
indemne de infecție cu rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă, și nu au fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar
inferior;]
nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă, iar animalele donatoare au fost supuse, cu un rezultat negativ, unui
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge;]

II.2.2.6.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în
perioada de 30 de zile, și

( 2)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii
2 ani.]

( 2)

[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitățile
respective în ultimii 2 ani și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub
restricții de circulație până când

fie
fie

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de
diagnostic prevăzute în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688 al Comisiei, desfășurat, cu rezultate negative, pe probe prelevate
la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din
unitate.]
II.2.3.

nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;

II.2.4.

sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 38 din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei;

II.2.5.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări a materialului seminal și în
cursul perioadei de colectare
II.2.5.1.

au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției
cu virusul febrei Văii de Rift, a pleuropneumoniei contagioase bovine sau a
infecției cu virusul dermatozei nodulare contagioase sau a unei boli emergente
relevante pentru bovine;

II.2.5.2.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor ((Trypanosoma evansi),leucoza enzootică bovină,
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, diareea
virală bovină, infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice, infecții cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), campilobacterioza genitală bovină și
trichomonoză;

II.2.5.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.2.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.2.5.2.;

II.2.5.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
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II.2.6.

II.2.7.
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au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în unitatea de carantină, în care au fost
rezidente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
II.2.6.1.

nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
punctul II.2.5.1.;

II.2.6.2.

nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2 timp de
cel puțin 30 de zile;

II.2.6.3.

era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de
10 km în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;

II.2.6.4.

nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului
seminal;

erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.2.7.1.

care nu era situat într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor
menționate la punctul II.2.5.1.;

II.2.7.2.

în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 2)( 3)

[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]

( 2)( 4)

[până la data expedierii transportului de material seminal către un alt stat
membru;]

II.2.7.3.

II.2.8.
( 2)

care este situat într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de
10 km în jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30
de zile; și

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.2.8.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în
care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]

( 2)

și/sau [II.2.8.2.

au fost ținute într-o zonă indemnă sezonier de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe
parcursul acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, care
dispune de un program aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24);]

( 2)

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul
acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia în care autoritatea
competentă de la locul de origine a transportului de material seminal a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la
acceptarea transportului de material seminal;]

fie

și/sau [II.2.8.3.
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( 2)

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte
de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]

( 2)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a materialului seminal;]

( 2)

au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge
prelevate la începutul și la finalul colectării materialului seminal, precum și pe
parcursul colectării materialului seminal la intervale de cel puțin 7 zile, în cazul
testului de izolare a virusului, sau cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR;]

și/sau [II.2.8.4.
și/sau [II.2.8.5.

și/sau [II.2.8.6.

II.2.9.
( 2)

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.2.9.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7 cel puțin în ultimii 2 ani
precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității respective;]

( 2)

și/sau [II.2.9.2.

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte
de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]

( 2)

au fost rezidente în statul membru în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost
supuse, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un
laborator oficial:

fie

și/sau [II.2.9.3.

(2)fie

[II.2.9.3.1.

un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7,
soldat cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de zile în cursul
perioadei de colectare și între 28 și 60 de zile de la data ultimei
colectări a materialului seminal;]]

și/sau[II.2.9.3.2.

un test de identificare a EHDV 1-7, cu rezultate negative, efectuat pe
probe de sânge prelevate la începutul și la finalul colectării
materialului seminal, precum și pe parcursul colectării materialului
seminal la intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de izolare a
virusului, sau cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR.]]

( 2)

II.2.10.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate în perioada de 30 de
zile anterioară începerii carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate
negative, cu excepția testului pentru depistarea anticorpilor împotriva diareii virale bovine
menționat la punctul II.2.10.5.2., necesar în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 1
litera (b) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.10.1.

pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
și M. tuberculosis), un test de tuberculinare intradermică prevăzut în partea 2
punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;
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II.2.10.2.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

( 2)( 5)

[II.2.10.3. pentru leucoza enzootică bovină, un test serologic prevăzut în partea 4 litera (a)
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]

II.2.10.4.

pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge, în cazul în care
animalele nu provin dintr-o unitate indemnă de rinotraheită infecțioasă
bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă;

II.2.10.5.

pentru diareea virală bovină:
II.2.10.5.1. un test de izolare a virusului, un test pentru genomul viral sau un
test de depistare a antigenilor virusului, și
II.2.10.5.2. un test serologic pentru stabilirea prezenței sau absenței
anticorpilor;

II.2.11.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate timp de cel puțin 21
de zile, sau 7 zile în cazul testelor menționate la punctele II.2.11.4. și II.2.11.5., după
începerea carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate negative, cu excepția
testului pentru depistarea anticorpilor împotriva diareii virale bovine menționat la punctul
II.2.11.3.2., necesar în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.11.1.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

II.2.11.2.

pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge;

II.2.11.3.

pentru diareea virală bovină:
II.2.11.3.1. un test de izolare a virusului, un test pentru genomul viral sau un
test de depistare a antigenilor virusului, și
II.2.11.3.2. un test serologic pentru stabilirea prezenței sau absenței
anticorpilor;

II.2.11.4.

pentru campilobacterioza
venerealis):

genitală

bovină

(Campylobacter

fetus

ssp.

(2)fie

[II.2.11.4.1.

un test unic efectuat pe o probă de material colectat dintr-o
spălătură vaginală artificială sau pe un specimen din prepuț, în
cazul animalelor cu vârsta mai mică de 6 luni sau care au fost
ținute de la această vârstă într-un grup de același sex, fără a intra în
contact cu femelele înainte de a intra în carantina menționată la
punctul II.2.6.;]

(2)fie

[II.2.11.4.2.

teste efectuate pe probe de material colectat din spălături vaginale
artificiale sau pe specimene din prepuț prelevate de trei ori la
intervale de cel puțin 7 zile;]
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II.2.11.5.

II.2.12.

L 113/185

pentru trichomonoză (Trichomonas foetus):

(2)fie

[II.2.11.5.1.

un test unic efectuat pe o probă colectată dintr-un specimen din
prepuț, în cazul animalelor cu vârsta mai mică de 6 luni sau care au
fost ținute de la această vârstă într-un grup de același sex, fără a
intra în contact cu femelele înainte de a intra în carantina
menționată la punctul II.2.6.;]

(2)fie

[II.2.11.5.2.

teste efectuate pe material colectat de pe specimene din prepuț
prelevate de trei ori la intervale de cel puțin 7 zile;]

au fost supuse, la centrul de colectare a materialului seminal, cel puțin o dată pe an,
următoarelor teste de rutină obligatorii, necesare în conformitate cu partea 1 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.12.1.

pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
și M. tuberculosis), un test de tuberculinare intradermică prevăzut în partea 2
punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;

II.2.12.2.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

II.2.12.3.

pentru leucoza enzootică bovină, un test serologic prevăzut în partea 4 litera (a)
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]

II.2.12.4.

pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge;

( 2)( 6)

[II.2.12.5. pentru diareea virală bovină, un test serologic de depistare a unui anticorp;]

( 2)( 7)

[II.2.12.6. pentru campilobacterioza genitală bovină (Campylobacter fetus
venerealis), un test pe o probă colectată dintr-un specimen din prepuț;]

ssp.

( 2)( 7)

[II.2.12.7. pentru trichomonoză (Trichomonas foetus), un test pe o probă colectată dintrun specimen din prepuț;]

II.3.

Materialul seminal descris în partea I
II.3.1.

a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală
stabilite în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.3.2.

este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, iar această
marcă este indicată în caseta I.30;

II.3.3.

este transportat într-un container care:
II.3.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;

II.3.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 2)( 3)

[II.3.3.3.a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru
alte materiale.]
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Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.4.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice, eficace în special împotriva Campylobacter, a
leptospirelor și a micoplasmelor, a fost adăugat la materialul seminal după diluția finală, sau este
inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge concentrația indicată în ml de
material seminal:
( 2)

[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300
μg);]

( 2)

[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină
(500 μg);]

fie
fie

( 2)

fie

[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]

fie

[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(8) …………………………………………………, cu
o activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:

( 2)

- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.4.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute, sau sub un
regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului
de material seminal.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: material seminal.
„Specie”: se alege între „Bos taurus”, „Bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(4)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(5)
Nu se aplică animalelor care provin dintr-o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și care
au vârsta mai mică de 2 ani, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(6)
Se aplică numai animalelor seronegative.
(7)
Se aplică numai taurilor utilizați pentru obținerea de material seminal sau taurilor care intră în contact cu
tauri utilizați pentru obținerea de material seminal. Taurii care revin pentru colectare după o perioadă de
pauză mai mare de 6 luni sunt testați într-o perioadă de 30 de zile anterioare reluării producției.
(8)
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

L 113/188

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 24
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI
DEPOZITAT DUPĂ 31 DECEMBRIE 2004 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 88/407/CEE A CONSILIULUI, ASTFEL CUM A
FOST MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 2003/43/CE A CONSILIULUI, EXPEDIATE
DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI
SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL
„BOV-SEM-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara
Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.1.

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că materialul seminal descris în partea I:
II.1.1.

a fost colectat, prelucrat și depozitat într-un centru de colectare a materialului seminal(1)
autorizat și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I
secțiunea 1 și capitolul II secțiunea 1 din anexa A la Directiva 88/407/CEE;

II.1.2.

a fost colectat de la tauri care:
II.1.2.1. îndeplinesc cerințele de la capitolele I și II din anexa B la Directiva
88/407/CEE;

( 2)

II.1.2.2. [nu au fost vaccinați împotriva febrei aftoase în intervalul de 12 luni anterior
colectării;]

fie
( 2)

Partea II: Certificare

fie II.1.2.2. [au fost vaccinați împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 luni și cel puțin 30 de
zile înaintea colectării, iar 5 % din dozele de material seminal din fiecare
colectare, cu un minimum de 5 lamele, au fost supuse unui test de izolare a
virusului febrei aftoase, în urma căruia s-au obținut rezultate negative în
laboratorul (…)(3) situat în statul membru de destinație sau desemnat de către
acesta;]

II.1.3.

a fost colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții care respectă standardele
stabilite în anexa C la Directiva 88/407/CEE;

II.1.4.

a fost depozitat în condiții autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat
după colectare(4).

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal [astfel cum se
Caseta I.11:
definește la articolul 2 litera (b) prima liniuță din Directiva 88/407/CEE] în care a fost colectat
materialul seminal.
Locul de destinație corespunde centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal
Caseta I.12:
[astfel cum se definește la articolul 2 litera (b) din Directiva 88/407/CEE] sau locului de destinație a
materialului seminal.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.19:
Caseta I.30:
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului pentru material
seminal menționat în caseta I.12., în care a fost colectat materialul seminal.

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/191

Mode l de ce rtificat BOV-SEM-B-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care
sunt enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 88/407/CEE a Consiliului.
Se elimină, după caz.
Denumirea laboratorului.
Se poate elimina în ceea ce privește materialul seminal proaspăt.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 25
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI
DEPOZITAT ÎNAINTE DE 1 IANUARIE 2005, ÎN CONFORMITATE CU
DIRECTIVA 88/407/CEE A CONSILIULUI, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ
PRIN DIRECTIVA 93/60/CEE A CONSILIULUI, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE
2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A
FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-C-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.1.

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.1.

Partea II: Certificare

II.1.2.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat înainte de data de 31 decembrie 2004 întrun centru de colectare a materialului seminal(1) care:
(a)

a fost aprobat în condiții stabilite în capitolul I din anexa A la Directiva 88/407/CEE a
Consiliului;

(b)

funcționa și era supravegheat în condiții stabilite în capitolul II din anexa A la Directiva
88/407/CEE.

La momentul colectării materialului seminal descris în partea I, toate bovinele din centrul de
colectare a materialului seminal:
(a)

proveneau din efective și/sau au fost născute din femele care respectă condițiile
prevăzute la punctul 1 literele (b) și (c) din capitolul I din anexa B la Directiva
88/407/CEE;

(b)

au fost supuse, în termen de 30 de zile înaintea perioadei de carantină, cu rezultate
negative:

(c)

(d)

-

testelor prevăzute în capitolul I punctul 1 litera (d) punctele (i), (ii) și (iii) din
anexa B la Directiva 88/407/CEE; și

-

unui test de neutralizare a serului sau unui test ELISA pentru depistarea
rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase, și

-

unui test de izolare a virusului (test de imunofluorescență sau test de
imunoperoxiază) pentru diareea virotică bovină, care, în cazul animalelor mai
tinere de șase luni, a fost amânat până când vârsta respectivă a fost atinsă;

au satisfăcut cerința de izolare în carantină timp de 30 de zile și au fost supuse, cu
rezultatele negative necesare, următoarelor teste sanitare:
-

pentru bruceloză, un test serologic efectuat în conformitate cu procedura stabilită
în anexa C la Directiva 64/432/CEE;

-

pentru infecția cu Campylobacter fetus, fie un test de imunofluorescență sau un
test de cultură pe o probă de material prepuțial sau de spălătură vaginală
artificială, fie, în cazul femelelor, un test de aglutinare a mucusului vaginal;

-

pentru infecția cu Trichomonas foetus, fie un examen microscopic și un test de
cultură pe o probă de material prepuțial sau de spălătură vaginală artificială, fie,
în cazul femelelor, un test de aglutinare a mucusului vaginal;

au fost supuse, cel puțin o dată pe an, cu rezultate negative, testelor de rutină prevăzute
la punctul 1 literele (a), (b) și (c) din capitolul II din anexa B la Directiva 88/407/CEE.
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La momentul colectării materialului seminal descris în partea I,
(a)

toate bovinele femele din centru au fost supuse, cel puțin o dată pe an, cu rezultate
negative, unui test de aglutinare a mucusului vaginal pentru infecția cu Campylobacter
fetus, și

(b)

toți taurii utilizați pentru obținerea de material seminal au fost supuși, cu rezultate
negative, fie unui test de imunofluorescență, fie unui test de cultură pentru detectarea
infecției cu Campylobacter fetus pe o probă de material prepuțial sau spălături vaginale
artificiale efectuate în decurs de 12 luni înaintea colectării.

II.1.4.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la taurii dintr-un centru de colectare a
materialului seminal în care:

( 2)

[toate bovinele nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine și au fost supuse
cel puțin o dată pe an și cu rezultate negative unui test de seroneutralizare sau test ELISA
pentru depistarea rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase;]

( 2)

[bovinele care nu sunt vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine au fost supuse, cel
puțin o dată pe an și cu rezultate negative, unui test de seroneutralizare sau test ELISA pentru
depistarea rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase, iar testarea
pentru depistarea rinotraheitei infecțioase bovine nu este efectuată la tauri care au fost vaccinați
pentru prima oară împotriva rinotraheitei infecțioase bovine la centrul de inseminare după ce
au fost testați cu rezultate negative printr-un test de seroneutralizare sau test ELISA pentru
depistarea rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase și care după
prima vaccinare au fost revaccinați în mod regulat într-un interval de maximu m șase luni;].

II.1.5.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la tauri care:

fie

fie

II.1.5.1.
( 2)

[nu au fost vaccinați împotriva febrei aftoase în intervalul de 12 luni anterior
colectării;]

( 2)

[au fost vaccinați împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 luni și cel puțin 30 de zile
înaintea colectării, iar 5 % din dozele de material seminal din fiecare colectare, cu un
minimum de cinci lamele, au fost supuse unui test de izolare a virusului febrei aftoase,
în
urma
căruia
s-au
obținut
rezultate
negative
în
laboratorul
(….................................................)(3), situat în statul membru de destinație sau
desemnat de către acesta;]

fie
fie

II.1.5.2.
( 2)

[nu au fost vaccinați împotriva rinotraheitei infecțioase bovine,]

( 2)

[au fost vaccinați împotriva rinotraheitei infecțioase bovine în conformitate cu punctul
II.1.4;].

fie
fie

II.1.6.

Materialul seminal descris în partea I a fost depozitat în condiții autorizate pentru o perioadă
minimă de 30 de zile imediat după colectare(4).

II.1.7.

Materialul seminal descris în partea I a fost expediat la locul de încărcare într-un recipient
sigilat și având numărul specificat în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal [astfel cum se
definește la articolul 2 litera (b) prima liniuță din Directiva 88/407/CEE] în care a fost colectat
materialul seminal.
Locul de destinație corespunde centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal
Caseta I.12:
[astfel cum se definește la articolul 2 litera (b) din Directiva 88/407/CEE] sau locului de destinație a
materialului seminal.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.19:
Caseta I.30:
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zz/ll/aaaa și este anterioară datei de 31 decembrie 2004.
Numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului pentru material
seminal menționat în caseta I.11., în care a fost colectat materialul seminal.
Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care
sunt enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 88/407/CEE a Consiliului.
Se elimină, după caz.
Denumirea laboratorului.
Se poate elimina în ceea ce privește materialul seminal proaspăt.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 26
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA BOVINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL
„BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării
Transportator
Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

Partea II: Certificare

( 1)

[II.1. Embrionii recoltați in vivo proveniți de la bovine și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați
și depozitați, și expediați de către centrul de colectare a materialului seminal(2) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686 al Comisiei.]

[II.1. Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) provenite/proveniți de la
bovine și descrise/descriși în partea I au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și
depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de producție de embrioni(2) care

II.2.

II.1.1.

este aprobată și păstrată într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.]

Oocitele(1)/embrionii(1) descrise/descriși în partea I sunt destinate/destinați reproducerii artificiale
și au fost obținute/obținuți de la animalele donatoare care
II.2.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.2.2.

provin din unități situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din
unități aflate sub controlul oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintrun teritoriu terț, sau dintr-o zonă a acesteia/acestuia
II.2.2.1.

indemne de infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis), și nu au fost ținute anterior în nicio
unitate cu un statut sanitar inferior;

II.2.2.2.

indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au
fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;

( 1)

fie [II.2.2.3.
( 1)

fie [II.2.2.3.

( 1)

fie [II.2.2.4.

indemne de infecție cu leucoza enzootică bovină, și nu au fost ținute
anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;]
nu sunt indemne de leucoză enzootică bovină, iar medicul veterinar
oficial responsabil de unitatea de origine a certificat că, în cursul unei
perioade de cel puțin 3 ani, nu a existat niciun caz clinic de leucoză
enzootică bovină;]
indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă, și nu au fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut
sanitar inferior;]
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( 1)

fie [II.2.2.4.

nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita
pustuloasă infecțioasă și medicul veterinar oficial responsabil de unitatea
de origine a certificat că, cel puțin în cursul celor 12 luni precedente, nu
a
existat
niciun
caz clinic
de
rinotraheită
infecțioasă
bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă;]

II.2.2.5.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în ultimele 30 de zile anterioare colectării(1)/ producerii(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1), și

( 1)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în
ultimii 2 ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1);]

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitățile
respective în ultimii 2 ani înainte de colectarea(1)/producerea(1)
oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas
sub restricții de circulație până când

fie

fie

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate, și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) utilizând una
dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, desfășurat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce
animalele infectate au fost îndepărtate din unitate;]
II.2.3.

au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al
echipei și nu a prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile în
ziua colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.2.4

sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 38 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;

II.2.5.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări(1)/ produceri(1) a
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și în perioada de colectare
II.2.5.1.

au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a pleuropneumoniei
contagioase bovine sau a infecției cu virusul dermatozei nodulare
contagioase sau a unei boli emergente relevante pentru ovine și caprine;

II.2.5.2.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis),
virusul rabic, antrax, tripanozomiaza animalelor ((Trypanosoma evansi),
leucoza enzootică bovină, rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita
pustuloasă infecțioasă, diareea virală bovină, infecții cu virusul bolii
hemoragice epizootice, infecții cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24);
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II.2.6.

II.2.5.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de
restricție stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul
II.2.5.1. sau din unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la
punctul II.2.5.2.;

II.2.5.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;

respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.2.6.1.

provin din unități
− situate într-o zonă în care nu a fost raportată prezența febrei aftoase
pe o rază de 10 km în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30
de zile imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 3
luni imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);

( 1)

fie [II.2.6.2.

( 1)( 3)

fie [II.2.6.2.

( 1)( 5)

[II.2.7.

( 1)

fie

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare
datei colectării sau producerii embrionilor și
II.2.6.2.1.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă
de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data colectării
embrionilor;

II.2.6.2.2.

materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat
de la un donator de sex masculin care îndeplinește condițiile
prevăzute la punctul 1 litera (b) sau materialul seminal
îndeplinește condițiile stabilite în partea 5 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686;

II.2.6.2.3.

înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină
în conformitate cu recomandările manualului IETS(4);

II.2.6.2.4.

embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru
o perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în
cursul acestei perioade animalul donator nu a prezentat
semne clinice de febră aftoasă;]

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.2.7.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea
oocitelor și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, într-un teritoriu
terț sau într-o zonă a acestora indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție
cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la
populația de animale vizată;]
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( 1)

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul
acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora, care dispune
de un program aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24);]

( 1)

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul
acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora în care
autoritatea competentă de la locul de origine a transportului de oocite(1)/
embrioni(1) produși in vitro a obținut în prealabil acordul scris al autorității
competente din statul membru de destinație cu privire la condițiile de
stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la acceptarea
transportului de oocite(1)/ embrioni(1) produși in vitro;]

( 1)

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile
înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări;]

( 1)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în
intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a
oocitelor;]

( 1)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test de identificare a agentului
pentru virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) efectuat pe o probă de
sânge prelevată în ziua colectării oocitelor;]]

și/sau [II.2.7.2.

și/sau [II.2.7.3.

și/sau [II.2.7.4.
și/sau [II.2.7.5.

și/sau [II.2.7.6.

( 1)( 5)

[II.2.8.

( 1)

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu
virusul bolii hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.2.8.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea
materialului seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță,
teritoriu sau zonă a acestora în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7
cel puțin în ultimii 2 ani precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității
respective;]

( 1)

și/sau [II.2.8.2.

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile
înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări;]

( 1)

au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale,
există următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și
au fost supuse, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste
efectuate într-un laborator oficial:

fie

și/sau [II.2.8.3.

(1)fie

[II.2.8.3.1.

un test serologic pentru depistarea anticorpilor
împotriva EHDV 1-7 efectuat, cu rezultate negative,
pe o probă de sânge prelevată în intervalul cuprins
între 28 și 60 de zile de la data colectării oocitelor;]]

( 1)

[II.2.8.3.2.

un test de identificare a agentului pentru EHDV 1-7
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă de sânge
prelevată în ziua colectării oocitelor.]]]

și/sau

( 1)( 5)

[II.2.9.

respectă cerințele de sănătate animală stabilite în partea 1 capitolul III din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.]
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Oocitele(1)/ embrionii(1) descriși în partea I
II.3.1.

au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea
4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.3.2.

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686, iar această marcă este indicată în caseta I.30;

II.3.3.

sunt transportate/transportați într-un container care:
II.3.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de
colectare sau de către echipa de producție a embrionilor sub
responsabilitatea medicului veterinar al echipei, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta
I.19;

II.3.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 1)( 6)

[II.3.3.3.

( 1)( 7)

[II.3.4.

II.3.5.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale;]

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
sunt transportate într-un container în care sunt separate între ele prin compartimente
fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

( 1)( 8)

Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal
provenit dintr-un centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ sau dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate
pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea materialului seminal de către autoritatea
competentă a unui stat membru sau de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu sau
zonă a acestora enumerată în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.]

( 1)( 9)

Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice(10 ) a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

[II.4.

[II.5.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
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Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:
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Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Specie”: se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de oocite, embrioni recoltați in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: se selectează între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: se indică data la care au fost colectate/colectați sau
produse/produși oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(3)
Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo.
(4)
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
(5)
Se aplică transportului de oocite și de embrioni produși in vitro.
(6)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.
(7)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.
(8)
Nu se aplică oocitelor.
(9)
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(10) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 27
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
EMBRIONI PROVENIȚI DE LA BOVINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021 ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 89/556/CEE A CONSILIULUI, EXPEDIATE
DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE
PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS
EMBRIONII (MODEL „BOV-EMB-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat BOV-EMB-B-INTRA

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Partea II: Certificare

Subsemnatul, veterinar oficial, certific prin prezenta că embrionii descriși în prezentul certificat:
II.1.

au fost recoltați, tratați și depozitați în conformitate cu anexa A la Directiva 89/556/CEE a
Consiliului;

II.2.

au fost transportați până la locul de încărcare, într-un recipient sigilat în conformitate cu anexa A
la Directiva 89/556/CEE;

II.3.

provin de la donatori din specia bovină care îndeplinesc condițiile anexei B la Directiva
89/556/CEE;

II.4.

au fost concepuți ca urmare a unei inseminări artificiale sau a unei fertilizări in vitro (1 ), cu
material seminal provenit de la un centru de recoltare sau de depozitare a materialului seminal
autorizat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului și încărcat într-un stat membru
al Comunității Europene sau într-una din țările terțe enumerate în anexa I la Decizia
2004/639/CE a Comisiei (1 )(2 ).

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
În cazul embrionilor importați, se inserează numărul certificatului de import.
Caseta I.17:
Caseta I.30:
„Marca de identificare”: corespunde detaliilor de identificare a vacilor donatoare și datei
colectării pe paiete.
„Tip”: se specifică dacă a existat (a) penetrarea sau (b) nepenetrarea zona pellucida.
Partea II:
Se elimină, după caz.
(2)
JO L 292, 15.9.2004, p. 21.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 28
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN UNITATEA DE PELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a
Consiliului, după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie
2005, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021

(MODEL „BOV-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

31.3.2021
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

L 113/209

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a/au fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.]

II.2.

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo
descris/descrise/descriși
embrionii
micromanipulați(2)
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și

( 2)

embrionii produși in vitro (2)/
în
partea
I
este/sunt

[II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/ de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
colectare
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor și
care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost
5(2)
transferat/transferate/transferați în unitatea de prelucrare a materialului germinativ
indicată în caseta I.11., situată în statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea
sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a sănătății animale cel puțin la fel de stricte ca
cele prevăzute de:

fie

Partea II: Certificare

(2)/

( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-INTRA (4);]

fie
și/sau
și/sau

( 2)

și/sau [Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-EMB-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

și/sau
și/sau
și/sau

( 2)

și/sau [II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/ de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
producție
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor și
care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost
5(2)
transferat/transferate/transferați în unitatea de prelucrare a materialului germinativ
indicată în caseta I.11. situată în alt stat membru, acest transfer fiind însoțit de un
certificat (certificate) în conformitate cu:
( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-INTRA (4);]

fie
și/sau
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( 2)

și/sau

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-INTRA (4);]

și/sau [Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA 4);]

( 2)

[Modelul BOV-EMB-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

și/sau
și/sau
și/sau

( 2)

L 113/211

și/sau [II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
producție
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora enumerat/enumerată în
anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei și care
respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
5(2) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-ENTRY

(4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-ENTRY

(4);]

( 2)

[Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

( 2)

[Modelul BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]

fie
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

(4);]

II.2.2. a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în
anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.3.

este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686 și/sau la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
această marcă este indicată în caseta I.30;

II.2.4.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a
materialului germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului,
sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru
alte materiale;]
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[II.2.5.

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur
și ermetic;

II.2.6.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între
ele prin compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

( 2)( 6)

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(4)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(5)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 29
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN CENTRUL DE DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a
Consiliului, după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie
2005, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021

(MODEL „BOV-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Nr. de
înregistrare/autorizare
Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

L 113/215

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

I.22

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexu
l

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

II.1.

Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a/au fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/
embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.]

II.2.

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo
descris/descrise/descriși
embrionii
micromanipulați(2)
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și

( 2)

embrionii produși in vitro (2)/
în
partea
I
este/sunt

[II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/ de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
producție
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor și
care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost
5(2)
transferat/transferate/transferați în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat
în caseta I.11., situat în statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în
temeiul unor cerințe de certificare a sănătății animale cel puțin la fel de stricte ca cele
prevăzute de:

fie

Partea II: Certificare

(2)/

( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-INTRA (4) ;]

( 2)

[Modelul din anexa D1 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

[Modelul din anexa D2 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

[Modelul din anexa D3 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

și/sau

[Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA (4) ;]

( 2)

și/sau

[Modelul BOV-EMB-B-INTRA (4) ;]

fie
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

( 2)

[II.2.1.
a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/ de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
producție
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor și
care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost
5(2)
transferat/transferate/transferați în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat
în caseta I.11., situat în alt stat membru, acest transfer fiind însoțit de un certificat
(certificate) în conformitate cu:

( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -INTRA (4);]

și/sau
și/sau
și/sau

fie
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( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul din anexa D1 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

[Modelul din anexa D2 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

[Modelul din anexa D3 la Directiva 88/407/CEE(4);]

( 2)

[Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-EMB-B-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

( 2)
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și/sau [II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
de
producție
de
embrioni(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3),
și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului
germinativ (2)(3) situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora enumerat/enumerată în
anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei și care
respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea
5(2) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
( 2)

[Modelul BOV-SEM-A -ENTRY(4) ;]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-B-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-SEM-C-ENTRY(4);]

fie
și/sau
și/sau

( 2)

și/sau [Modelul 1 din secțiunea A a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]

( 2)

[Modelul 2 din secțiunea B a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]

( 2)

și/sau [Modelul 3 din secțiunea C a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]

( 2)

și/sau [Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]

și/sau

( 2)

[Modelul BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

( 2)

[Modelul BOV-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]

și/sau
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

II.2.2. a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în
anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.3.

este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686 și/sau la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
această marcă este indicată în caseta I.30;
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II.2.4.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a
materialului germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului,
sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru
alte materiale;]

[II.2.5.

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur
și ermetic;

II.2.6.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între
ele prin compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

( 2)( 6)

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centrele
de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse
în registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paieta sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele și/sau embrionii care face/fac
parte din transport.
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„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
Partea II:
Numai centrele de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(4)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(5)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 30
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI
DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST
COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „OV/CAP-SEM-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

Partea II: Certificare

( 1)

[II.1. Materialul seminal provenit de la ovine(1)/ caprine(1) descris în partea I a fost colectat, prelucrat și
depozitat și expediat din centrul de colectare a materialului seminal(2) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.]

[II.1. Materialul seminal provenit de la ovine(1)/ caprine(1) descris în partea I a fost colectat, prelucrat și
depozitat, precum și expediat din unitatea în care sunt ținute animalele donatoare, astfel cum se
menționează la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
II.1.1.

operatorul a obținut din partea autorității competente a statului membru de destinație acordul
prealabil cu privire la acceptarea transportului respectiv;

II.1.2.

animalele donatoare au fost examinate clinic de către un medic veterinar înainte de colectarea
materialului seminal;

II.1.3.

operatorul menține evidențe la unitate, care includ cel puțin informațiile prevăzute la articolul
8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.]

( 1)

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-o exploatație
sau în exploatații care prezintă un risc neglijabil sau controlat de scrapie clasică, în
conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001, cu excepția perioadei în care acestea au fost ținute într-un centru de colectare a
materialului seminal ce îndeplinea, în perioada în cauză, condițiile prevăzute la cele patru
liniuțe de la punctul 1.3. litera (c) subpunctul (iv) din secțiunea respectivă;]

( 1)

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani
înainte de recoltare, într-o exploatație sau în exploatații care a (au) respectat, în ultimii trei ani
înainte de recoltare, cerințele prevăzute la punctul 1.3. literele (a)-(f) din capitolul A secțiunea
A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, cu excepția perioadei în care acestea au
fost ținute într-un centru de colectare a materialului seminal care respecta, în perioada în
cauză, condițiile prevăzute la cele patru liniuțe de la punctul 1.3. litera (c) subpunctul (iv) din
secțiunea respectivă;]

( 1)

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-un stat
membru sau într-o zonă a unui stat membru enumerat(ă) la punctul 2.3. din capitolul A
secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de risc
neglijabil de scrapie clasică;]

( 1)

[II.1.4.

a fost recoltat de la ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]

fie

fie

fie

fie

II.2.

Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care
II.2.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în conformitate
cu cerințele privind intrarea în Uniune;
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provin, înainte de începerea carantinei la care se face referire la punctul II.2.6., din unități
situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din unități aflate sub controlul
oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, sau dintr-o zonă a
acesteia/acestuia
II.2.2.1.

( 1)

situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul unității timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost
raportată timp de cel puțin 3 luni, și

fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)

fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare colectării
materialului seminal, dar nu în ultimele 30 de zile imediat anterioare datei
recoltării materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de la un
animal donator (cu un minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate de
material seminal prelevat în orice moment de la un animal donator este supus
unui test de izolare a virusului pentru depistarea febrei aftoase, cu rezultate
negative;]

II.2.2.2.

indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost
ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;

( 1)( 3)

în care nu s-au raportat infecții cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis) în ultimele 42 de zile;]

( 1)( 4)

în care supravegherea infecțiilor cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis) a fost efectuată pe caprine ținute în unitățile
respective cel puțin în perioada de 12 luni, astfel cum se menționează la articolul
15 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în
cazul în care, în perioada respectivă, au fost raportate infecții cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) la
caprinele ținute în unitatea respectivă, au fost luate măsuri în conformitate cu
partea 1 alineatul (3) din anexa II la Regulamentul delegat în cauză;]

[II.2.2.3.
[II.2.2.3.

II.2.2.4.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în
cursul perioadei de 30 de zile, și

( 1)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2
ani;]

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitățile respective
în ultimii 2 ani și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de
circulație până când

fie
fie

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688,
desfășurat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după
ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate;]
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( 1)( 3)

în care nu a fost raportată epididimita ovină (Brucella ovis) în perioada de 12
luni;]

( 1)( 8)

în care, în perioada de 60 de zile anterioară șederii lor în unitatea de carantină
menționată la punctul II.2.6., au fost supuse, cu rezultate negative, unui test
serologic pentru depistarea epididimitei ovine (Brucella ovis), sau oricărui alt
test pentru depistarea epididimitei ovine (Brucella ovis) cu o sensibilitate și o
specificitate echivalentă documentată, necesar în conformitate cu partea 3
capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686;]

[II.2.2.5.
[II.2.2.6.

II.2.3.

nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;

II.2.4.

sunt identificate în mod individual, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2) sau (4)
sau la articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;

II.2.5.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări a materialului seminal și în cursul
perioadei de colectare

II.2.6.

II.2.5.1.

au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției
cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, a
variolei ovine și a variolei caprine sau a pleuropneumoniei contagioase bovine
sau a unei boli emergente relevante pentru ovine și caprine;

II.2.5.2.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), infecții cu virusul bolii
hemoragice epizootice, infecții cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)
și, în cazul ovinelor și a caprinelor ținute împreună cu ovinele, epididimita ovină
(Brucella ovis);

II.2.5.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.2.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.2.5.2.;

II.2.5.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;

au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în unitatea de carantină, în care au fost
rezidente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
II.2.6.1.

nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
punctul II.2.5.1.;

II.2.6.2.

nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2 timp de cel
puțin 30 de zile;

II.2.6.3.

era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km
în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;
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II.2.6.4.
II.2.7.
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nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului seminal;

erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.2.7.1.

care nu era situat într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate
la punctul II.2.5.1.;

II.2.7.2.

în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 1)( 3)

[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]

( 1)( 4)

[până la data expedierii transportului de material seminal către un alt stat
membru;]

II.2.7.3.

care este situat într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de
10 km în jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30
de zile; și
( 1)( 3)

[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și de 30 de zile de la data colectării;]

( 1)( 4)

[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și până la data expedierii transportului de material
seminal către un alt stat membru, iar animalele donatoare au fost ținute la
respectivul centru de colectare a materialului seminal o perioadă neîntreruptă de
cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal;]

II.2.8.
( 1)

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.2.8.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în
care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]

( 1)

și/sau [II.2.8.2.

au fost ținute într-o zonă indemnă sezonier de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul
acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, care dispune de un
program aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24);]

( 1)

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei
colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia în care autoritatea
competentă de la locul de origine a transportului de material seminal a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la
acceptarea transportului de material seminal;]

fie

și/sau [II.2.8.3.
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( 1)

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]

( 1)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a materialului seminal;]

( 1)

au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24), cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge prelevate la
începutul și la finalul colectării materialului seminal, precum și pe parcursul
colectării materialului seminal la intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de
izolare a virusului, sau cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR;]

și/sau [II.2.8.4.
și/sau [II.2.8.5.

și/sau [II.2.8.6.

II.2.9.
( 1)

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.2.9.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a
acestuia în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7 cel puțin în ultimii 2 ani
precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității respective;]

( 1)

și/sau [II.2.9.2.

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]

( 1)

au fost rezidente în statul membru în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost supuse,
cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator
oficial:

fie

și/sau [II.2.9.3.

(1)fie

( 1)

( 1)( 5)

[II.2.10.

[II.2.9.3.1.

un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7,
soldat cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de zile în cursul
perioadei de colectare și între 28 și 60 de zile de la data ultimei
colectări a materialului seminal;]]

și/sau [II.2.9.3.2.

un test de identificare a EHDV 1-7, cu rezultate negative, efectuat pe
probe de sânge prelevate la începutul și la finalul colectării materialului
seminal, precum și pe parcursul colectării materialului seminal la
intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de izolare a virusului, sau
cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR.]]

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate în perioada de 30 de
zile anterioară începerii carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate negative,
necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.10.1.

( 1)( 8)

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

[II.2.10.2. pentru epididimită ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate;]
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II.2.11.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate într-o perioadă de cel
puțin 21 de zile după începerea carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate
negative, necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I punctul 1 litera (d) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.11.1.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

( 1)( 8)

[II.2.11.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate;]

II.2.12.

au fost supuse, la centrul de colectare a materialului seminal, cel puțin o dată pe an,
următoarelor teste de rutină obligatorii, necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.12.1.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

( 1)( 8)

[II.2.12.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate.]]

( 1)( 9)

[II.2.13.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate în perioada de 30 de
zile anterioară colectării materialului seminal, soldate cu rezultate negative:
II.2.13.1.

pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;

( 1)( 8)

[II.2.13.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate;]]

II.3.

Materialul seminal descris în partea I
( 1)( 5)

[II.3.1.

a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite
în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;]

II.3.2.

este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, iar această marcă
este indicată în caseta I.30;

II.3.3.

este transportat într-un container care:
II.3.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;

II.3.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
de unică folosință;

( 1)( 6)

[II.3.3.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
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( 1)( 10)

[II.4.

31.3.2021

Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:

II.4.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice a fost adăugat la materialul seminal după diluția
finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge concentrația
indicată în ml de material seminal:
( 1)

[gentamicină (250 μg);]

( 1)

[un amestec de penicilină (500 IU) și streptomicină (500 μg);]

( 1)

[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);]

( 1)

[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500
μg);]

fie
fie
fie
fie

( 1)

fie

[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]

fie

[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(11) …………………………………………………, cu o
activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:

( 1)

-

gentamicină (250 μg);

-

penicilină (500 IU) și streptomicină (500 μg);

-

gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);

-

lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);

-

amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]

II.4.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute, sau sub un
regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.]
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare a materialului seminal sau, în cazul unei unități, astfel cum se
menționează la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, numărul unic de
înregistrare și adresa unității de expediere a transportului de material seminal.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
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Caseta I.30:

L 113/229

„Tip”: material seminal.
„Specie”: se selectează între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
Marcă de identificare: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care se
introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal sau, în cazul unei
unități, astfel cum se menționează la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686, numărul unic de înregistrare al unității de colectare a materialului seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(3)
Se aplică ovinelor.
(4)
Se aplică caprinelor.
(5)
Se aplică materialului seminal colectat într-un centru de colectare a materialului seminal.
(6)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(7)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(8)
Se aplică ovinelor și acelor caprine care sunt ținute împreună cu ovine.
(9)
Se aplică materialului seminal colectat într-o unitate în care sunt ținute animale donatoare, astfel cum se
menționează la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(10) Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(11) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 31
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAT,
PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
DUPĂ 31 AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20
APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN
CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „OV/CAP-SEM-BINTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-B-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

II.1.1.

a fost recoltat, prelucrat și depozitat într-un centru de colectare a materialului seminal(1)
autorizat și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I secțiunea I
punctul 1 și cu capitolul I secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.1.2.

provine de la animale donatoare care îndeplinesc cerințele din capitolul II secțiunea II din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.1.3.

a fost recoltat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din capitolul
II secțiunea II și din capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-o exploatație
sau în exploatații care prezintă un risc neglijabil sau controlat de scrapie clasică, în
conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001;]

( 2)

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani
înainte de recoltare, într-o exploatație sau în exploatații care a (au) respectat, în ultimii trei ani
înainte de recoltare, cerințele prevăzute la punctul 1.3. capitolul A secțiunea A literele (a) - (f)
din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]

( 2)

[II.1.4.

a fost recoltat de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-un stat
membru sau o zonă a unui stat membru care prezintă un risc neglijabil de scrapie clasică, în
conformitate cu capitolul A secțiunea A subpunctul 2.2 din anexa VIII la Regulamentul (CE)
nr. 999/2001;]

( 2)

[II.1.4.

a fost recoltat de la ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]

II.1.5.

a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat în conformitate cu capitolul III
punctul I subpunctul 1.4 din anexa D la Directiva 92/65/CEE și având numărul specificat în
caseta I.23.

( 2)

fie

fie

fie

Partea II: Certificare

Materialul seminal descris în partea I:

fie

( 2)

[II.2.
Nu s-au adăugat la materialul seminal niciun fel de antibiotice sau de amestecuri de
antibiotice.]

( 2)

[II.2.

fie
fie

S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o
concentrație în materialul seminal diluat final de cel puțin (3):
…………………………………………………………………………………….. .]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal care este locul de
Caseta I.11:
origine al materialului seminal.
Caseta I.12:
Locul de destinație corespunde centrului de colectare a materialului seminal, unității de
prelucrare a materialului germinativ, centrului de depozitare a materialului seminal sau unității de
destinație a materialului seminal.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.19:
Caseta I.30:
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului pentru material
seminal menționat în caseta I.11., în care a fost colectat materialul seminal.
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Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-B-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și enumerate
în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Se introduc numele și concentrațiile.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 32
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAT,
PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2010, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN
CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST
COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „OV/CAP-SEM-C-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de
înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

L 113/236

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-C-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că materialul seminal descris în partea I:
II.1.

a fost recoltat, prelucrat și depozitat într-un centru de colectare a materialului seminal(1)
autorizat și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I punctul I și
cu capitolul I punctul II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.2.

provine de la animale donatoare care îndeplinesc cerințele din capitolul II secțiunea II din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.3.

a fost colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din
capitolul II secțiunea II și capitolul III din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

( 2)

[II.4.

( 2)

[II.4.

îndeplinește cerințele de la capitolul A partea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001, aplicabile la 31 august 2010;]
îndeplinește cerințele prevăzute în capitolul A secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul
(CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august 2010, și este destinat unui stat membru care
beneficiază, pentru întreg teritoriul său sau numai pentru o parte a acestuia, de dispozițiile
stabilite la litera (b) sau (c) din capitolul A secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE)
nr. 999/2001, aplicabile la 31 august 2010, iar animalele donatoare prezintă garanțiile
referitoare la scrapie prevăzute de programele menționate la punctul respectiv și garanțiile (3)
solicitate de statul membru de destinație.]

fie

Partea II: Certificare

fie

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal care este locul de origine
al materialului seminal.
Caseta I.12: Locul de destinație corespunde centrului de colectare a materialului seminal, unității de prelucrare a
materialului germinativ, centrului de depozitare a materialului seminal sau unității de destinație a
materialului seminal.
Caseta I.19: Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30: Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului pentru material
seminal menționat în caseta I.11., în care a fost colectat materialul seminal.
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Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-C-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care sunt
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.
Se elimină, după caz.
(2)
(3)
Garanții suplimentare prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 546/2006 (JO L 94, 1.4.2006, p.
28).
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 33
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA BOVINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL
„OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

Partea II: Certificare

( 1)

[II.1. Embrionii recoltați in vivo proveniți de la ovine(1)/ caprine(1) descriși în partea I au fost colectați,
prelucrați și depozitați, și expediați de către centrul de colectare a materialului seminal(2) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686 al Comisiei.]

[II.1. Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) provenite/proveniți de la
ovine(1)/ caprine(1) descrise/descriși în partea I au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și
depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de producție de embrioni(2) care

II.2.

II.1.1.

este aprobată și păstrată într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.]

Transportul constă din embrioni proveniți de la ovine sau caprine care respectă următoarele
condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-o
exploatație sau în exploatații care prezintă un risc neglijabil sau controlat de scrapie
clasică în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1 din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001, cu excepția perioadei în care acestea au fost ținute întrun centru de colectare a materialului seminal ce îndeplinea, în perioada în cauză,
condițiile prevăzute la cele patru liniuțe de la punctul 1.3. litera (c) subpunctul (iv) din
secțiunea respectivă;]

( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor
trei ani înainte de recoltare, într-o exploatație sau în exploatații care au respectat, în
ultimii trei ani înainte de recoltare, cerințele prevăzute la punctul 1.3 literele (a)-(f) din
capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, cu excepția
perioadei în care acestea au fost ținute într-un centru de colectare a materialului seminal
ce îndeplinea, în perioada în cauză, condițiile prevăzute la cele patru liniuțe de la punctul
1.3 litera (c) subpunctul (iv) din secțiunea respectivă;]

( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-un
stat membru sau într-o zonă a unui stat membru enumerat(ă) la punctul 2.3. din capitolul
A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un statut de
risc neglijabil de scrapie clasică;]

( 1)

[au fost recoltați de la ovine și

fie

fie

fie

fie

( 1)

[au genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]

( 1)

[au cel puțin o alelă ARR;]]

fie
fie

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

Mode l de ce rtificat OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

II.3.
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Oocitele(1)/embrionii(1) descrise/descriși în partea I sunt destinate/destinați reproducerii artificiale
și au fost obținute/obținuți de la animalele donatoare care
II.3.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.3.2.

provin din unități situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din
unități aflate sub controlul oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintrun teritoriu terț, sau dintr-o zonă a acesteia/acestuia
II.3.2.1.

indemne de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au
fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;

(1)(3)[II.3.2.2.

în care nu s-au raportat infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) în ultimele 42 de
zile înainte de colectarea(1)/ producerea(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

(1)(4)[II.3.2.2.

în care supravegherea infecțiilor cu complexul
Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) a fost efectuată pe
caprine ținute în unitățile respective cel puțin în perioada de 12 luni
anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), astfel
cum se menționează la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în cazul în care, în perioada
respectivă, au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) la caprinele ținute
în unitatea respectivă, au fost luate măsuri în conformitate cu partea 1
alineatul (3) din anexa II la Regulamentul delegat în cauză;]

II.3.2.3.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în ultimele 30 de zile anterioare colectării(1)/ producerii(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1), și

( 1)

[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în
ultimii 2 ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1);]

( 1)

[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitățile
respective în ultimii 2 ani înainte de colectarea(1)/producerea(1)
oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas
sub restricții de circulație până când

fie

fie

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) utilizând una
dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele
infectate au fost îndepărtate din unitate;]
II.3.3.

au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al
echipei și nu a prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile în
ziua colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
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II.3.4.

sunt identificate în mod individual, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2)
sau (4) sau la articolul 46 alineatul (1) sau (3) din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei;

II.3.5.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări(1)/ produceri(1) a
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și în perioada de colectare

II.3.6.

II.3.5.1.

au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul
pestei micilor rumegătoare, a variolei ovine și a variolei caprine sau a
pleuropneumoniei contagioase bovine sau a unei boli emergente
relevante pentru ovine și caprine;

II.3.5.2.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis),
virusul rabic, antrax, tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi),
infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice, infecții cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și, în cazul ovinelor și a caprinelor
ținute împreună cu ovinele, epididimita ovină (Brucella ovis);

II.3.5.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de
restricție stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul
II.3.5.1. sau din unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la
punctul II.3.5.2.;

II.3.5.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;

respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.3.6.1.

provin din unități
− situate într-o zonă în care nu a fost raportată febra aftoasă pe o rază
de 10 km în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile
imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 3
luni imediat anterior datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);

( 1)

fie [II.3.6.2.

( 1)( 5)

fie [II.3.6.2.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare
datei colectării sau producerii embrionilor și
II.3.6.2.1.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă
de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data colectării
embrionilor;
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II.3.7.
( 1)

II.3.6.2.2.

materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat
de la un donator de sex masculin care îndeplinește condițiile
prevăzute la punctul 1 litera (b) sau materialul seminal
îndeplinește condițiile stabilite în partea 5 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686;

II.3.6.2.3.

înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină
în conformitate cu recomandările manualului IETS(6);

II.3.6.2.4.

embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru
o perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în
cursul acestei perioade animalul donator nu a prezentat
semne clinice de febră aftoasă;]

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.3.7.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul acestei colectări, într-un stat
membru sau într-o zonă a acestuia indemn(ă) de infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) în care nu a fost confirmat niciun caz
de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele
24 de luni la populația de animale vizată;]

( 1)

și/sau [II.3.7.2.

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă
sezonier, timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor(1)/
embrionilor(1), într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, care
dispune de un program aprobat de eradicare împotriva infectării cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]

( 1)

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă
sezonier, timp de cel puțin 60 de zile înainte și pe parcursul colectării
oocitelor(1)/ embrionilor(1), într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia
în care autoritatea competentă de la locul de origine a transportului de
oocite(1)/ embrioni(1) a obținut în prealabil acordul scris al autorității
competente din statul membru de destinație cu privire la condițiile de
stabilire a zonei respective indemne de boală și la acceptarea
transportului de oocite(1)/ embrioni(1);]

( 1)

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori cel puțin timp de 60 de
zile anterioare colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul
colectării acestora;]

( 1)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru
depistarea anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul
1-24, în intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei
colectări a oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

fie

și/sau [II.3.7.3.

și/sau [II.3.7.4.

și/sau [II.3.7.5.
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( 1)

și/sau [II.3.7.6.

II.3.8.
( 1)

au fost supuse, cu rezultate negative, unui test de identificare a agentului
pentru virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) efectuat pe o probă
de sânge prelevată în ziua colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu
virusul bolii hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.3.8.1.

au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea
oocitelor(1)/ embrionilor(1) , precum și pe parcursul acestei colectări, întrun stat membru sau într-o zonă a acestuia în care nu a fost raportată
prezența EHDV 1-7 cel puțin în cei 2 ani precedenți pe o rază de 150 km
în jurul unității respective;]

( 1)

și/sau [II.3.8.2.

au fost ținute într-o unitate protejată de vectori cel puțin timp de 60 de
zile anterioare colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul
colectării acestora;]

( 1)

au fost rezidente în statul membru sau într-o zonă a acestuia în care,
conform constatărilor oficiale, există următoarele serotipuri de EHDV:
................................................... și au fost supuse, cu rezultate negative
în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator oficial:

fie

și/sau [II.3.8.3.

(1)fie

[II.3.8.3.1. un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva
EHDV 1-7 efectuat, cu rezultate negative, pe o probă de sânge
prelevată în intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data
colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);]]

( 1)

[II.3.8.3.2. un test de identificare a agentului pentru EHDV 1-7 efectuat,
cu rezultate negative, pe o probă de sânge prelevată în ziua
colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1).]]

și/sau

II.4.

31.3.2021

Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I
II.4.1.

au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea
4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.4.2.

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686, iar această marcă este indicată în caseta I.30;

II.4.3.

sunt transportate/transportați într-un container care:
II.4.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de
colectare sau de către echipa de producție a embrionilor sub
responsabilitatea medicului veterinar al echipei, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta
I.19;

II.4.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 1)( 7)

[II.4.3.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale;]
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( 1)( 8)

[II.4.4.

II.4.5.
( 1)( 9)

[II.5.

L 113/245

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
sunt transportate într-un container în care sunt separate între ele prin compartimente
fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal
provenit dintr-un centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ sau dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate
pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea materialului seminal de către autoritatea
competentă a unui stat membru sau de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu sau
zonă a acestora enumerată în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.]

( 1)( 10)

[II.6. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice(11 ) a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: se selectează între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: se indică data la care au fost colectate/colectați sau
produse/produși oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(3)
Se aplică ovinelor.
(4)
Se aplică caprinelor.
(5)
Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo.
(6)
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
(7)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.(8) Se aplică transportului în care se introduc și se transportă
într-un singur container oocite, embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni
micromanipulați proveniți de la ovine sau caprine.
(9)
Nu se aplică oocitelor.
(10) Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(11) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 34
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAȚI SAU
PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA
92/65/CEE DUPĂ 31 AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE
PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE
SAU EMBRIONII (MODEL „OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de
înregistrare/autorizare
Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

[II.1.

embrionii recoltați in vivo (1)/ ovulele recoltate in vivo (1) descriși/descrise în partea I au
fost colectați/colectate, prelucrați/prelucrate și depozitați/depozitate de către o echipă de
colectare de embrioni(2) autorizată și supravegheată în conformitate cu capitolul I
secțiunea III punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.1.

embrionii produși in vitro (1)/embrionii micromanipulați(1) descriși în partea I au fost
produși, prelucrați și depozitați de o echipă(2) de producție de embrioni autorizată și
supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III subpunctele 1 și 2 din anexa D
la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii obținuți in vivo descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III
secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

ovulele recoltate in vivo descrise în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III
secțiunea II punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii produși in vitro descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III
secțiunea II punctul 3 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii micromanipulați descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III
secțiunea II punctul 4 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

[II.3.

transportul constă din embrioni proveniți de la ovine sau caprine care respectă
următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:

( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-o
exploatație sau în exploatații care prezintă un risc neglijabil sau controlat de scrapie
clasică, în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 1 din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]

( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor
trei ani înainte de recoltare, într-o exploatație sau în exploatații care respectă/au
respectat, în ultimii trei ani înainte de recoltare, cerințele prevăzute la punctul 1.3
literele (a)-(f) din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001;]

( 1)

[au fost recoltați de la animale care au fost ținute în permanență, de la naștere, într-un
stat membru sau o zonă a unui stat membru care prezintă un risc neglijabil de scrapie
clasică, în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 2.2 primul paragraf din
anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]

fie

fie

fie
fie

Partea II: Certificare

fie
fie

fie

fie

fie

( 1)

fie

[au fost recoltați de la ovine și
( 1)

[au genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]

( 1)

[au cel puțin o alelă ARR și au fost recoltați după data de 1 ianuarie 2015;]]

fie
fie

II.4.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I provin de la femele donatoare din
specia ovină(1)/caprină(1) care îndeplinesc cerințele de la capitolul IV punctul 3 din anexa
D la Directiva 92/65/CEE;
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( 1)

[II.5.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al inseminării artificiale a
femelelor donatoare cu material seminal recoltat, prelucrat, depozitat și transportat în
condiții conforme cu cerințele din capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și
capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE; ]

( 1)

[II.5.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al fertilizării in vitro a unor
ovule care respectă condițiile din capitolul III punctul II subpunctul 2 din anexa D la
Directiva 92/65/CEE cu material seminal recoltat, prelucrat, depozitat și transportat în
condiții conforme cu cerințele din capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și
capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE; ]

( 1)

[II.5.

ovulele nu au intrat în contact cu material seminal din speciile ovină și caprină;]

II.6.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I au fost expediați la locul de încărcare
într-un recipient sigilat în conformitate cu capitolul III secțiunea II punctul 6 din anexa
D la Directiva 92/65/CEE și având numărul indicat în caseta I.19.

fie

fie

fie

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.30:

Locul de origine corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de producție de embrioni
care a realizat colectarea/producția embrionilor.
Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție de embrioni,
unității de prelucrare a materialului germinativ, centrului de prelucrare a materialului germinativ sau
unității de destinație a ovulelor/embrionilor.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de
producție de embrioni care a realizat colectarea/producția de ovule/embrioni.

Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de către autoritatea competentă și
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 35
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAȚI SAU
PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA
92/65/CEE ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2010, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE
2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A
EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU
EMBRIONII (MODEL „OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

L 113/253

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ovulele/embrionii(1) descrise/descriși în partea I:
II.1.
au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în condiții care respectă cerințele
Directivei 92/65/CEE;
II.2.
provin de la femele donatoare din speciile ovină/caprină(1) care îndeplinesc cerințele de la capitolul IV din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.3.
sunt embrioni proveniți de la ovine sau caprine care respectă următoarele condiții în ceea ce privește
scrapia clasică:
( 1)
fie [II.3.1.îndeplinesc cerințele de la capitolul III din anexa D la Directiva 92/65/CEE și cerințele de la capitolul A
secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august 2010;]
( 1)
fie [II.3.1. îndeplinesc cerințele de la capitolul III din anexa D la Directiva 92/65/CEE și cerințele de la
capitolul A secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august
2010, și sunt destinate unui stat membru care beneficiază, pentru întreg teritoriul său sau numai
pentru o parte a acestuia, de dispozițiile stabilite la litera (b) sau (c) din capitolul A secțiunea I din
anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august 2010, iar animalele
donatoare prezintă garanțiile referitoare la scrapie prevăzute de programele menționate la punctul
respectiv și garanțiile solicitate(2) de statul membru de destinație;]
( 1)
fie[II.3.2. materialul seminal utilizat pentru fertilizare îndeplinește cerințele Directivei 92/65/CEE și cerințele de la
capitolul A secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august
2010;]
( 1)
fie [II.3.2. materialul seminal utilizat pentru fertilizare îndeplinește cerințele Directivei 92/65/CEE și cerințele
de la capitolul A secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31
august 2010, și este destinat unui stat membru care beneficiază, pentru întreg teritoriul său sau
numai pentru o parte a acestuia, de dispozițiile stabilite la litera (b) sau (c) din capitolul A
secțiunea I din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, aplicabile la 31 august 2010, iar
animalele donatoare prezintă garanțiile referitoare la scrapie prevăzute de programele menționate
la punctul respectiv și garanțiile(2) solicitate de statul membru de destinație.]
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat colectarea
ovulelor/embrionilor.
Caseta I.12: Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție de embrioni,
unității de prelucrare a materialului germinativ, centrului de prelucrare a materialului germinativ sau
unității de destinație a ovulelor/embrionilor.
Caseta I.19: Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
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Caseta I.30: „Tip”: se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat
colectarea de ovule/embrioni indicată în caseta I.11.
Partea II:
Se elimină, după caz.
(2)
Garanții suplimentare prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 546/2006 (JO L 94, 1.4.2006, p.
28).
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 36
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN UNITATEA DE PELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20
aprilie 2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21
aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

Codul ISO al țării

Țara

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Țara
I.17

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

31.3.2021

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a/au fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
II.2.
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și
( 2)

Partea II: Certificare

fie

[II.2.1.

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau [II.2.1.
( 2)

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție de embrioni(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11. și situată în statul
membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a
sănătății animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
[Modelul OV/CAP-SEM-A-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-SEM-B-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-SEM-C-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție de embrioni(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11. situată în alt stat
membru, acest transfer fiind însoțit de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul OV/CAP-SEM-A-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-SEM-B-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-SEM-C-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
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( 2)

și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau [II.2.1.
( 2)

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
II.2.2.
( 2)

31.3.2021

OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]

[Modelul
[Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o echipă
de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție de embrioni(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora
materialului germinativ (2)(3)
enumerat/enumerată în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul OV/CAP-SEM-A-ENTRY(4) ;]
[Modelul OV/CAP-SEM-B-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]
a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.2.3.

este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și/sau la articolul
83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această marcă este indicată
în caseta I.30;

II.2.4.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

II.2.4.2.
( 2)( 5)

[II.2.4.3.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

[II.2.5.

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și
ermetic;

II.2.6.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin

( 2)( 6)

compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de autorizare
al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: se indică „Ovis aries” și/sau “Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
Se elimină dacă nu se aplică.
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ovine și/sau
caprine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 37
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN CENTRUL DE DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20
aprilie 2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și înainte de 21
aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA
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Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Țara
I.17

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

31.3.2021

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a/au fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
II.2.
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și
( 2)
fie [II.2.1. a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție de embrioni(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat în caseta I.11., situat în statul membru
unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a sănătății
animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
( 2)
fie
[Modelul OV/CAP-SEM-A-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-SEM-B-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-SEM-C-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul din partea A din anexa III la Decizia 2010/470/UE a Comisiei(4);]
( 2)
și/sau [Modelul din partea B din anexa III la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul din partea C din anexa III la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul din Decizia 95/388/CE a Comisiei(4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
( 2)
și/sau [II.2.1. a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție de embrioni(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat în caseta I.11., situat în alt stat membru,
acest transfer fiind însoțit de un certificat (certificate) în conformitate cu:
( 2)
fie
[Modelul OV/CAP-SEM-A-INTRA (4);]
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( 2)

și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau [II.2.1.
( 2)

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
II.2.2.
( 2)

II.2.3.

31.3.2021

OV/CAP-SEM-B-INTRA (4);]

[Modelul
[Modelul OV/CAP-SEM-C-INTRA (4);]
[Modelul din partea A din anexa III la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul din partea B din anexa III la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul din partea C din anexa III la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul din Decizia 95/388/CE(4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o echipă
de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora
materialului germinativ (2)(3)
enumerat/enumerată în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul OV/CAP-SEM-A-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-SEM-B-ENTRY(4);]
[Modelul 1 din secțiunea A a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/472/UE a Comisiei(4);]
[Modelul 2 din secțiunea B a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/472/UE(4);]
[Modelul din anexa II la Decizia 2008/635/CE(4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]
a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și/sau la articolul
83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această marcă este indicată
în caseta I.30;

II.2.4. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.4.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 5)
[II.2.4.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]
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( 2)( 6)

[II.2.5. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;

II.2.6. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:

Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centrele
de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse
în registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: se indică „Ovis aries” și/sau “Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Numai centrele de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(4)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(5)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ovine și/sau
caprine.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 38
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA PORCINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „POR-SEM-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
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II. Informații sanitare
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II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Materialul seminal provenit de la porcine descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat
din centrul de colectare a materialului seminal(1) care
II.1.1.
este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2.
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.
II.2. Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care
II.2.1.
s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;
II.2.2.
provin, înainte de începerea carantinei la care se face referire la punctul II.2.8., din unități
situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din unități aflate sub controlul
oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, sau dintr-o zonă a
acesteia/acestuia
II.2.2.1.
situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul unității timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost
raportată timp de cel puțin 3 luni, și
( 2)
fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 2)
fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare
colectării materialului seminal, dar nu în ultimele 30 de zile imediat anterioare
datei recoltării materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de
la un animal donator (cu un minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate
de material seminal prelevat în orice moment de la un animal donator este
supus unui test de izolare a virusului pentru depistarea febrei aftoase, cu
rezultate negative;]
II.2.2.2.
indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, în
conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul IV din partea 5 a anexei II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
în care, timp de cel puțin 12 luni, nu a fost identificată nicio dovadă clinică,
II.2.2.3.
serologică, virusologică sau patologică a infecției cu virusul bolii lui Aujeszky;
II.2.2.4.
în care, timp de cel puțin 3 luni, nu a fost vaccinat niciun animal împotriva
infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin și nu a fost
depistată nicio infecție cu virusul sindromului respirator și de reproducție
porcin;
nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
II.2.3.
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;
sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
II.2.4.
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
II.2.5.
timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări a materialului seminal și în
cursul perioadei de colectare
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
II.2.5.1.
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a pestei
porcine clasice sau a pestei porcine africane sau a unei boli emergente relevante
pentru porcine;
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II.2.5.2.

II.2.6.

II.2.7.
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au fost ținute într-o singură unitate unde nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. suris și B. suis, infecții cu virusul rabiei, antrax, infecții cu
virusul bolii lui Aujeszky și infecții cu virusul sindromului respirator și
reproductiv porcin;
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
II.2.5.3.
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.2.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.2.5.2.;
II.2.5.4.
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în unitatea de carantină, în care au fost
prezente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
II.2.6.1.
punctul II.2.5.1.;
II.2.6.2.
nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2 timp de
cel puțin 30 de zile;
II.2.6.3.
era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de
10 km în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;
nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
II.2.6.4.
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului
seminal;
II.2.6.5.
era indemnă de infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella
suis cel puțin în cele 3 luni precedente;
erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.2.7.1.
care nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor
menționate la punctul II.2.5.1.;
în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.2.5.2
II.2.7.2.
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 2)( 3)
[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]
( 2)( 4)
[până la data expedierii transportului de material seminal către un alt stat
membru;]
situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
II.2.7.3.
jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile;
și
( 2)( 3)
[indemnă de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și de 30 de zile de la data colectării;]
( 2)( 4)
[indemnă de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și până la data expedierii transportului de
material seminal către un alt stat membru, iar animalele donatoare au fost ținute
la respectivul centru de colectare a materialului seminal o perioadă neîntreruptă
de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal;]
în care nu s-a raportat nicio manifestare clinică, serologică, virusologică sau
II.2.7.4.
patologică a infecției cu virusul bolii lui Aujeszky pentru o perioadă formată
din cel puțin 30 de zile anterioare datei admiterii și cel puțin 30 de zile imediat
anterioare datei colectării materialului seminal;
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II.2.9.

L 113/271

Mode l de ce rtificat POR-SEM-A-INTRA

au fost supuse următoarelor teste, efectuate în perioada de 30 de zile anterioară începerii
carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate negative, necesare în
conformitate cu partea 2 capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686:
II.2.8.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test
cu antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv
sau un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.2.8.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 2)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor
la întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 2)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
( 2)
[II.2.8.3. în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
de seroneutralizare, în cazul animalelor provenite dintr-un stat membru sau
dintr-o zonă a acestuia în care a fost raportată pesta porcină clasică sau în care
s-a efectuat vaccinarea împotriva acestei boli în ultimele 12 luni;]
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
II.2.8.4.
porcin, un test serologic [testul de imunoperoxidază pe monostrat (IPMA),
testul de imunofluorescență indirectă (IFA) sau ELISA];
au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe prelevate într-o perioadă de cel puțin
21 de zile după începerea carantinei menționate la punctul II.2.6., soldate cu rezultate
negative, necesare în conformitate cu partea 2 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.9.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test
cu antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv
sau un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.2.9.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 2)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor
la întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 2)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
( 2)
[II.2.9.3. în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
de seroneutralizare, în cazul animalelor provenite dintr-un stat membru sau
dintr-o zonă a acestuia în care nu a fost raportată pesta porcină clasică și în care
nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestei boli în ultimele 12 luni;]
II.2.9.4.
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
porcin, un test serologic (IPMA, IFA sau ELISA) și un test pentru genomul
viral [reacție polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR), test nested
RT-PCR, RT-PCR în timp real];
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au fost supuse, în cadrul centrului de colectare a materialului seminal, următoarelor teste de
rutină obligatorii, necesare în conformitate punctul 2 litera (a) din capitolul I punctul 2 din
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.2.10.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test
cu antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv
sau un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.2.10.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 2)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor
la întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 2)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
II.2.10.3.
de seroneutralizare;
II.2.10.4.
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
porcin, un test serologic (IPMA, IFA sau ELISA);
II.2.11.
au fost supuse testelor menționate la punctul II.2.10. desfășurate, în conformitate punctul 2
litera (b) din capitolul I punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, pe
probe prelevate de la:
( 2)
fie
[toate animalele imediat înainte de a părăsi centrul de colectare a materialului seminal sau
în momentul sosirii lor la abator, dar în niciun caz mai târziu de 12 luni după data admiterii
în centrul de colectare a materialului seminal.]
( 2)
fie [cel puțin 25 % din animalele din centrul de colectare a materialului seminal, la fiecare trei
luni, pentru a testa infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis,
infecția cu virusul bolii lui Aujeszky și pesta porcină clasică, și cel puțin de la 10 % din
animalele din centrul de colectare a materialului seminal, în fiecare lună, pentru a testa
infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin.]
( 2)
fie [cel puțin 10 % din animalele din centrul de colectare a materialului seminal, în fiecare
lună, pentru a testa infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis,
infecția cu virusul bolii lui Aujeszky, febra porcină clasică și infecția cu virusul sindromului
respirator și de reproducție porcin.]
Materialul seminal descris în partea I
II.3.1.
a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală
stabilite în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
II.3.2.
cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, iar această
marcă este indicată în caseta I.30;
este transportat într-un container care:
II.3.3.
II.3.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;
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II.3.3.2.

II.4.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;
( 2)( 3)
[II.3.3.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru
alte materiale.]
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.4.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice, eficace în special împotriva leptospirelor, a fost
adăugat la materialul seminal după diluția finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal
folosit, pentru a se atinge concentrația indicată în ml de material seminal:
( 2)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300
μg);]
( 2)
fie
[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină
(500 μg);]
( 2)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 2)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(5) …………………………………………………, cu
o activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.4.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C sau 15° C timp de cel puțin 45 de minute, sau
sub un regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului
de material seminal.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: material seminal.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(4)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(5)
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.
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Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 39
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA PORCINE, COLECTAT, PRELUCRAT
ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 90/429/CEE ÎNAINTE DE 21
APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „POR-SEM-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că materialul seminal descris în partea I a fost:

(2)fie

II.1.

colectat, prelucrat și depozitat într-un centru de colectare a materialului seminal (1) autorizat
și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I și capitolul II din
anexa A la Directiva 90/429/CEE;

[II.2.

colectat într-un centru de colectare a materialului seminal în care se află numai animale care
nu au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky și care îndeplinesc cerințele din anexa B la
Directiva 90/429/CEE;]

(2)(3)și/sau/or

[II.2.
colectat într-un centru de colectare a materialului seminal în care toate animale
sau unele dintre ele au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky utilizând un vaccin cu
deleție de gE și îndeplinesc cerințele din anexa B la Directiva 90/429/CEE; ]

Partea II: Certificare

II.3.

colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții care respectă standardele stabilite în
anexa C la Directiva 90/429/CEE.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Locul de expediere corespunde centrului de colectare de origine a materialului seminal.
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Locul de destinație corespunde centrului de colectare a materialului seminal, unității de
prelucrare a materialului germinativ, centrului de depozitare a materialului seminal sau unității de
destinație a materialului seminal.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.19:
Caseta I.30:
Numărul de identificare trebuie să includă marca de identificare oficială a animalului în
conformitate cu Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea și
înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2008, p. 31.)
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al centrului corespunde cu numărul de autorizare al centrului de colectare a
materialului seminal în care materialului seminal a fost colectat.
Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care sunt
enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 90/429/CEE a Consiliului.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Această opțiune trebuie eliminată în cazul în care statul membru sau o regiune a acestuia de destinație este
indemnă de boala lui Aujeszky în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE, a informat
Comisia în conformitate cu punctul 4 din anexa C la Directiva 90/429/CEE și este inclus(ă) în lista de pe
următorul site internet: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm .
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

Semnătura

CAPITOLUL 40
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MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA PORCINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL
„POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare
Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în

purificare

scopuri ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

Partea II: Certificare

( 1)

[II.1. Embrionii recoltați in vivo proveniți de la porcine și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați
și depozitați, și expediați de către centrul de colectare a materialului seminal(2) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686 al Comisiei.]

[II.1. Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) provenite/proveniți de la
porcine și descrise/descriși în partea I au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și
depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de producție de embrioni(2) care

II.2.

II.1.1.

este aprobată și păstrată într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.]

Oocitele(1)/embrionii(1) descrise/descriși în partea I sunt destinate/destinați reproducerii artificiale
și au fost obținute/obținuți de la animalele donatoare care
II.2.1.

( 1)( 3)

[II.2.2.

II.2.3.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;
provin dintr-un stat membru sau o zonă a acestuia cu statut de indemn(ă) de infecție
cu boala lui Aujeszky sau în care se desfășoară un program de eradicare aprobat
pentru infecția cu boala lui Aujeszky;]
provin din unități situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din
unități aflate sub controlul oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintrun teritoriu terț, sau dintr-o zonă a acesteia/acestuia
II.2.3.1.

( 1)

fie

( 1)

în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și
B. suis la porcine în ultimele 42 de zile anterioare colectării oocitelor(1)/
embrionilor(1), și în care, cel puțin în perioada de 12 luni anterioare
colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1)
[II.2.3.2.1. au fost introduse măsurile de biosecuritate și de diminuare a
riscurilor prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (f)
punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2020/688 al
Comisiei;

și/sau [II.2.3.2.2. supravegherea pentru infecția cu Brucella abortus, B.
melitensis și B. suis a fost efectuată pe porcine deținute în
unități în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (f)
punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]
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II.2.3.2.

în care nu a fost identificată nicio dovadă clinică, serologică,
virusologică sau patologică a infecției cu virusul bolii lui Aujeszky cel
puțin
în
timpul
celor
12
luni
anterioare
colectării
oocitelor(1)/embrionilor(1).

II.2.4.

au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al
echipei și nu au prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile
în ziua colectării oocitelor(1)/embrionilor(1);

II.2.5.

sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 52 sau articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;

II.2.6.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare
oocitelor(1)/embrionilor(1) și în perioada de colectare;

II.2.7.

datei

primei

colectări

a

II.2.6.1.

au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine, a pestei porcine clasice sau a pestei porcine africane sau a unei
boli emergente relevante pentru porcine;

II.2.6.2.

au fost ținute într-o singură unitate unde nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. suris și B. suis, infecții cu virusul rabiei, antrax,
infecții cu virusul bolii lui Aujeszky și infecții cu virusul sindromului
respirator și reproductiv porcin;

II.2.6.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de
restricție stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul
II.2.6.1. sau din unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la
punctul II.2.6.2.;

II.2.6.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;

respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.2.7.1.

provin din unități
− situate într-o zonă în care nu a fost raportată prezența febrei aftoase
pe o rază de 10 km în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30
de zile imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 3
luni imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);

( 1)

fie [II.2.7.2.

( 1)( 4)

fie [II.2.7.2.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare
datei colectării sau producerii embrionilor și
II.2.7.2.1.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă
de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data colectării
embrionilor;
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( 1)( 6)

[II.2.8.

II.3

31.3.2021

II.2.7.2.2.

materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat
de la un donator de sex masculin care îndeplinește condițiile
prevăzute la punctul 1 litera (b) sau materialul seminal
îndeplinește condițiile stabilite în partea 5 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686;

II.2.7.2.3.

înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină
în conformitate cu recomandările manualului IETS(5);

II.2.7.2.4.

embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru
o perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în
cursul acestei perioade animalul donator nu a prezentat
semne clinice de febră aftoasă;]

au fost supuse unui test serologic de depistare a infecției cu virusul sindromului
respirator și de reproducție la porcine, cu rezultate negative, de două ori, la un
interval de cel puțin 21 de zile, cel de-al doilea test fiind efectuat într-un termen de 15
zile anterioare colectării embrionilor.]

Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I
II.3.1.

au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea
4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.3.2.

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686, iar această marcă este indicată în caseta I.30;

II.3.3.

sunt transportate/transportați într-un container care:
II.3.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de
colectare sau de către echipa de producție a embrionilor sub
responsabilitatea medicului veterinar al echipei, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta
I.19;

II.3.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 1)( 7)

[II.3.3.3.

( 1)( 8)

[II.3.4.

II.3.5.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale;]

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
sunt transportate într-un container în care sunt separate între ele prin compartimente
fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

UNIUNEA EURO PEANĂ
( 1)( 9)

[II.4.
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Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal
provenit dintr-un centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ sau dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate
pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea materialului seminal de către autoritatea
competentă a unui stat membru sau de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu sau
zonă a acestora enumerată în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.]

( 1)( 10)

[II.5. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice11 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: se indică data la care au fost colectate/colectați sau
produse/produși oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(3)
Nu se aplică embrionilor obținuți in vivo care fac obiectul unui tratament cu tripsină.
(4)
Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo.
(5)
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
(6)
Aplicabil embrionilor obținuți in vivo.
(7)
Aplicabil oocitelor sau embrionilor congelați.(8)Se aplică transportului în care se introduc și se transportă
într-un singur container oocite, embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni
micromanipulați proveniți de la porcine.
(9)
Nu se aplică oocitelor.
(10) Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(11) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
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Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila
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CAPITOLUL 41
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA PORCINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
DUPĂ 31 AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20
APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A
EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU
EMBRIONII (MODEL „POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ovulele/embrionii(1) descrise/descriși în
partea I:

( 1)

fie

II.1.

au fost produse/produși/colectate/colectați(1), prelucrate/prelucrați și depozitate/stocați
de către o echipă autorizată de colectare/producție(1) a embrionilor(2) , autorizată și
supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III din anexa D la Directiva
92/65/CEE;

II.2.

îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.3.

provin de la femele donatoare din specia porcină care îndeplinesc cerințele de la
capitolul IV punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

[II.4.

sunt embrioni obținuți in vivo care:
II.4.1.

au fost concepuți ca rezultat al inseminării artificiale cu material seminal care
îndeplinește cerințele Directivei 90/429/CEE,

II.4.2.

provin dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a unui stat membru:

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa I la
Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este enumerat/enumerată în
anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa I la
Decizia 2008/185/CE și au fost spălați cu tripsină;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa II la
Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinați unui stat membru sau unei regiuni a acestuia
enumerat/enumerate în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și au fost spălați
cu tripsină;]

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinați unui stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este
enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;];]

Partea II: Certificare

fie

fie

fie

fie

fie

fie

( 1)

fie

[II.4.

sunt embrioni produși in vitro/micromanipulați(1) care:
II.4.1.

au fost concepuți ca rezultat al fertilizării in vitro cu material seminal care
îndeplinește cerințele Directivei 90/429/CEE,

II.4.2.

provin dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a acestuia:

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa I la
Decizia 2008/185/CE;]

fie
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( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este enumerat/enumerată în
anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

fie

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerată în anexa I la
Decizia 2008/185/CE, iar femelele donatoare ale ovulelor utilizate pentru
producerea lor se conformează condițiilor de la articolul 1 din Decizia
2008/185/CE;]

( 1)

fie

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinați unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa II la
Decizia 2008/185/CE;]

fie

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinați unui stat membru sau unei regiuni a acestuia
enumerat/enumerate în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE, iar femelele
donatoare ale ovulelor utilizate pentru producerea lor se conformează
condițiilor de la articolul 1 din Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinați unui stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este
enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;]]

fie

fie

( 1)

fie

31.3.2021

[II.4.
sunt ovule recoltate in vivo originare dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a
acestuia:
( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinate unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa I la
Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa I la Decizia 2008/185/CE și sunt destinate unui
stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este enumerat/enumerată în
anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinate
unui stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa I la
Decizia 2008/185/CE și provin de la femele donatoare care se conformează
condițiilor de la articolul 1 din Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[enumerat/enumerată în anexa II la Decizia 2008/185/CE și sunt destinate
unui stat membru sau unei regiuni a acestuia enumerat/enumerate în anexa II
la Decizia 2008/185/CE;]

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinate unui stat membru sau unei regiuni a acestuia
enumerat/enumerate în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și provin de la
femele donatoare care se conformează condițiilor de la articolul 1 din Decizia
2008/185/CE;]

( 1)

[care nu este enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE și
sunt destinate unui stat membru sau unei regiuni a acestuia care nu este
enumerat/enumerată în anexa I sau II la Decizia 2008/185/CE;]]

fie

fie

fie

fie

fie

fie

II.5.

au fost expediate/expediați la locul de încărcare într-un recipient sigilat în condiții
conforme cu capitolul III secțiunea II punctul 6 din anexa D la Directiva 92/65/CEE și
având numărul precizat în caseta I.23.
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Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.30:

Locul de origine corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de producție a embrionilor
care a realizat colectarea/producția de ovule/embrioni.
Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție de embrioni,
unității de prelucrare a materialului germinativ, centrului de prelucrare a materialului germinativ sau
unității de destinație a ovulelor/embrionilor.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
„Tipul”: se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo,
embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de
producție a ovulelor/embrionilor care a realizat colectarea/producția ovulelor/embrionilor indicate în
caseta I.11.

Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de către autoritatea competentă și
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

L 113/290

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 42
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA PORCINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2010, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE
CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE
A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „POROOCYTES-EMB-C-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara

□ T emperatură ambientală

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document
Condiții de transport

Codul ISO al țării

Adresă

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

□ Navă

CO DUL Q R

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Ovulele/embrionii(1) descrise/descriși în partea I:

II.1.1.

au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în condiții care
respectă cerințele Directivei 92/65/CEE;

II.1.2.

provin de la femele porcine donatoare care îndeplinesc cerințele din capitolul IV din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.1.3.

îndeplinesc cerințele din capitolul III din anexa D la Directiva 92/65/CEE.

( 1)

[II.2.

Partea II: Certificare

fie

( 1)

fie

În cazul embrionilor,

II.2.1.

materialul seminal
90/429/CEE;

II.2.2.

embrionii au fost spălați cu tripsină(2).]

[II.2.

În cazul ovulelor, acestea provin de la o femelă porcină donatoare care îndeplinește
condițiile de la articolul 1 din Decizia 2008/185/CE(2).]

utilizat

pentru

fertilizare

îndeplinește

cerințele

Directivei

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat colectarea de
ovule/embrioni.
Caseta I.12: Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție de embrioni,
unității de prelucrare a materialului germinativ, centrului de prelucrare a materialului germinativ sau
unității de destinație a ovulelor/embrionilor.
Caseta I.19: Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30: „Tipul”: se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat
colectarea de ovule/embrioni indicată în caseta I.11.
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Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Această condiție se aplică numai ovulelor și embrionilor care provin din state membre sau regiuni ale
unor state membre care nu sunt enumerate în anexele I și II la Decizia 2008/185/CE (JO L 59, 4.3.2008,
p. 19) și sunt destinate/destinați unor state membre sau regiuni ale acestora enumerate în anexele
respective. Condiția se aplică și deplasărilor din state membre sau regiuni ale unor state membre
enumerate în anexa II la Decizia 2008/185/CE către state membre sau regiuni ale unor state membre
enumerate în anexa I la Decizia 2008/185/CE.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 43
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN UNITATEA DE PELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „POR-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Țara
I.17

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

L 113/295

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a/au fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]

II.2.

( 2)

Partea II: Certificare

fie

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și
[II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11., situată în statul membru
unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a sănătății
animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
[Modelul POR-SEM-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11. situată în alt stat
membru, acest transfer fiind însoțit de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul POR-SEM-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
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( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o echipă
de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora
materialului germinativ (2)(3)
enumerat/enumerată în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul POR-SEM-A-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]
II.2.2. a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.3. este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și/sau la articolul
83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această marcă este indicată
în caseta I.30;
II.2.4. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

( 2)( 6)

[II.2.5. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.6. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:
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„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(1)
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(5)
(6)
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Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la porcine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

L 113/300

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 44
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN CENTRUL DE DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „POR-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Document

Țara
I.17

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

L 113/301

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a/au fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1. este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]

II.2.

( 2)

Partea II: Certificare

fie

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și
[II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat în caseta I.11., situat în statul membru
unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a sănătății
animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
[Modelul POR-SEM-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat în caseta I.11., situat în alt stat membru,
acest transfer fiind însoțit de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul POR-SEM-A-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
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( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-INTRA (4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-INTRA (4);]]

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o echipă
de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă a acestora
materialului germinativ (2)(3)
enumerat/enumerată în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune
însoțit/însoțite/însoțiți de un certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul POR-SEM-A-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-SEM-B-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

( 2)

și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]
II.2.2. a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.3. este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și/sau la articolul
83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această marcă este indicată
în caseta I.30;
II.2.4. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

( 2)( 6)

[II.2.5. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.6. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:
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„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centrele
de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse
în registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centrele de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(1)
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Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la porcine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 45
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului uman

□ Polenizare

destinate consumului uman
I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)
Statul membru

I.23

□ Pe ntru export

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

□ nu

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Materialul seminal provenit de la ecvidee descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat
din centrul de colectare a materialului seminal(1) care
II.1.1.
este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;
II.1.2.
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.
II.2. Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care
s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în conformitate
II.2.1.
cu cerințele privind intrarea în Uniune;
II.2.2.
provin, înainte de a intra în centrul de colectare a materialului seminal, din unități situate întrun stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din unități aflate sub controlul oficial al
autorității competente dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, sau dintr-o zonă a
acesteia/acestuia
II.2.2.1. în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în
ultimele 30 de zile anterioare colectării materialului seminal, și
( 2)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în ultimii 2 ani anteriori
colectării materialului seminal;]
( 2)
fie
[nu au fost raportate infecții cu tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în
ultimii 2 ani anteriori colectării materialului seminal și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 2)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând
depistarea tripanozomiazei animalelor cu una dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al
Comisiei, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6
luni după ce ultimul animal infectat a fost scos din unitate;]]
( 2)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării, după ce
ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie
sacrificat.]]
II.2.2.2. în care nu a fost raportată durina în ultimele 6 luni anterioare colectării materialului
seminal, și
( 2)
fie
[nu au fost raportate infecții cu durină în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori
colectării materialului seminal;]
( 2)
fie
[nu au fost raportate infecții cu durină în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori
colectării materialului seminal și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub
restricții de circulație
( 2)
fie
[până când restul ecvideelor din unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de depistare a durinei cu metoda de
diagnostic prevăzută în partea 8 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în termen de cel
puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați;]]
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fie

II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.

II.2.6.
II.2.7.

[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și
distrus sau sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată;]]
II.2.2.3. în care nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în ultimele 90 de zile
anterioare colectării materialului seminal, și
( 2)
fie
[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în
ultimele 12 luni anterioare colectării materialului seminal;]
( 2)
fie
[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în
ultimele 12 luni anterioare colectării materialului seminal și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 2)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând
anemia infecțioasă ecvină utilizând metoda de diagnostic prevăzută în partea
9 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate în cel puțin două momente la un interval de
minimum 3 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate și după ce unitatea a fost curățată și dezinfectată;]]
( 2)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și
distrus sau sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată;]]
II.2.2.4. în care, în cursul ultimelor 30 de zile anterioare datei colectării materialului seminal,
niciun ecvideu nu a prezentat semne de infecție cu virusul arteritei ecvine și cu
metrită contagioasă ecvină (Taylorella equigenitalis);
nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;
sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (1), la articolul 59 alineatul (1)
sau la articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei primei colectări a materialului seminal și în cursul
perioadei de colectare
II.2.5.1. au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca urmare
a apariției pestei ecvine africane, a infecției cu Burkholderia mallei (morva) sau a
unei boli emergente relevante pentru ecvidee;
II.2.5.2. au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
encefalomielita
ecvină
venezueleană,
durină, tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi), anemia infecțioasă ecvină, virusul arteritei ecvine, metrita
contagioasă ecvină
(Taylorella equigenitalis), virusul rabiei și antrax;
II.2.5.3. nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție stabilită
ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.2.5.1. sau din unități care nu
îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.2.5.2.;
nu au fost utilizate pentru montă naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a
materialului seminal și între datele primei probe menționate la punctele II.2.7.1, II.2.7.2 și/sau
II.2.7.3 și până la finalul perioadei de colectare;
au fost supuse următoarelor teste, menționate la punctul 1 litera (a) din capitolul I partea 4 din
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, după cum urmează:
II.2.7.1. pentru infecția cu anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de
agar (testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi marcați
enzimatic (ELISA), cu rezultat negativ;
II.2.7.2. pentru infecția cu virusul arteritei ecvine (EVA),
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[II.2.7.2.1. un test de seroneutralizare, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de unu
la patru;]
( 2)
și/sau [II.2.7.2.2. un test de izolare a virusului, o reacție de polimerizare în lanț (PCR) sau o
PCR în timp real, efectuate pe o parte din întregul material seminal al
armăsarului donator, cu rezultat negativ;]
II.2.7.3. pentru metrita contagioasă ecvină (Taylorella equigenitalis) (MCE), un test de
identificare a agentului, efectuat pe trei probe (tampoane) prelevate de la armăsarul
donator de două ori la un interval de minimum 7 zile cel puțin de la nivelul
prepuțului, uretrei și fossei glandis;
Probele nu au fost în niciun caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic)
sau de 21 de zile (tratament local) după tratamentul antimicrobian al armăsarului
donator și au fost introduse într-un mediu de transport cu cărbune activ, precum
mediul Amies, înainte de a fi trimise la laboratorul unde au fost supuse, cu rezultat
negativ, unui test pentru:
( 2)
fie
[II.2.7.3.1. izolarea Taylorella equigenitalis după o cultivare în condiții microaerofile
timp de cel puțin 7 zile, demarată în decurs de 24 de ore de la prelevarea
probelor de la animalul donator, sau în decurs de 48 de ore în cazul în care
probele sunt păstrate la rece în timpul transportului;]
( 2)
și/sau [II.2.7.3.2. detectarea genomului aferent Taylorella equigenitalis prin PCR sau PCR
în timp real, efectuată în decurs de 48 de ore de la prelevarea probelor de
la animalul donator;]
au fost supuse, cu rezultatele menționate la punctul II.2.7. în fiecare caz, la cel puțin unul
dintre programele de testare descrise în detaliu la punctul 1 litera (b) punctele (i), (ii) și (iii)
din capitolul I partea 4 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
( 3)
[II.2.8.1. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a
materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile anterioare primei colectări și pe
parcursul perioadei de colectare a materialului seminal descris în partea I, iar
niciunul dintre ecvideele aflate în centrul de colectare a materialului seminal nu a
intrat în contact direct, în acea perioadă, cu ecvidee cu un statut sanitar inferior
celui al armăsarului donator. Testele descrise la punctul II.2.7 au fost efectuate,
cel puțin o dată pe an, pe probe prelevate(4) de la armăsarul donator la începutul
sezonului de împerechere sau înainte de prima colectare a materialului seminal
destinat circulației către alte stat membru ca material seminal proaspăt, refrigerat
sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada în care
armăsarul se afla în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal.]
( 3)
[II.2.8.2. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a
materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări
și pe parcursul perioadei de colectare a materialului seminal descris în partea I,
dar a părăsit centrul de colectare a materialului seminal pe răspunderea medicului
veterinar al centrului pentru o perioadă continuă mai scurtă de 14 zile în perioada
de colectare, sau alte ecvidee aflate în centrul de colectare a materialului seminal
au intrat în contact direct cu ecvidee cu un statut sanitar inferior. Testele descrise
la punctul II.2.7 au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe probe prelevate(4) de
la armăsarul donator la începutul sezonului de împerechere sau înainte de data
primei colectări a materialului seminal destinat circulației către alte stat membru
ca material seminal proaspăt, refrigerat sau congelat și la cel puțin 14 zile după
data la care a început perioada în care armăsarul se afla în centru, care este cu cel
puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului seminal, iar în
perioada colectării de material seminal proaspăt, refrigerat sau congelat destinat
intrării în Uniune, armăsarul donator a făcut obiectul testelor descrise la punctul
II.2.7., după cum urmează:
fie

II.2.8.
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(a)

pentru anemia infecțioasă ecvină, unul dintre testele descrise la punctul
II.2.7.1. a fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată(4) cu
maximum 90 de zile înainte de data colectării materialului seminal descris
în partea I;
(b)
pentru infecția cu virusul arteritei ecvine, unul dintre testele descrise
( 2)
fie
[la punctul II.2.7.2. a fost efectuat cel mai recent pe o probă prelevată(4) cu
maximum 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal descris
în partea I;]
( 2)
fie
[la punctul II.2.7.2.2., în cazul în care este confirmată starea
necontagioasă a armăsarului donator seropozitiv pentru infecția cu virusul
arteritei ecvine, a fost efectuat pe o parte din întregul material seminal al
armăsarului donator prelevată(4) cu maximum 6 luni înainte de data
colectării materialului seminal descris în partea I și o probă de sânge
prelevată(4) de la armăsarul donator în perioada de 6 luni a reacționat
pozitiv într-un test de seroneutralizare vizând infecția cu virusul arteritei
ecvine la o diluție a serului de peste unu la patru;]
pentru metrita infecțioasă ecvină, testul descris la punctul II.2.7.3. a fost
(c)
efectuat cel mai recent pe trei probe (tampoane) prelevate(4) cu maximum
60 de zile înainte de data colectării materialului seminal descris în partea I
( 2)
fie
[de două ori]
( 2)
fie
[într-un singur moment și supuse unui test PCR sau PCR în timp real.]]
( 3)
[II.2.8.3.
Armăsarul donator nu îndeplinește condițiile stabilite la punctul 1 litera (b)
punctele (i) și (ii) din partea 4 capitolul I din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686, iar materialul seminal este colectat în vederea circulației către un alt stat
membru sub formă de material seminal congelat.
Testele descrise la punctele II.2.7.1, II.2.7.2 și II.2.7.3 au fost efectuate pe probe
prelevate(4) de la armăsarul donator cel puțin o dată pe an la începutul sezonului de
împerechere, iar testele descrise la punctele II.2.7.1 și II.2.7.3. au fost efectuate pe
probe prelevate(4) de la armăsarul donator în perioada de depozitare a materialului
seminal de cel puțin 30 de zile de la data colectării materialului seminal și înainte ca
materialul seminal să fie scos din centrul de colectare a materialului seminal, cu nu
mai puțin de 14 zile și cu nu mai mult de 90 de zile după colectarea materialului
seminal descris în partea I, și
( 2)
fie
[testele pentru depistarea infecției cu arterita virală ecvină descrise la punctul
II.2.7.2. au fost efectuate pe probe prelevate(4) în perioada de depozitare a
materialului seminal de cel puțin 30 de zile de la data colectării materialului
seminal și înainte ca materialul seminal să fie scos din centrul de colectare a
materialului seminal sau utilizat, cu nu mai puțin de 14 zile și cu nu mai mult
de 90 de zile după colectarea materialului seminal descris în partea I.]
( 2)
fie [starea necontagioasă a armăsarului donator seropozitiv pentru infecția cu
arterita virală ecvină a fost confirmată prin testul de izolare a virusului, prin
PCR sau PCR în timp real, efectuate, cu rezultat negativ, pe probe dintr-o
parte din întregul material seminal al armăsarului donator, prelevate(4) de două
ori pe an, la un interval de cel puțin 4 luni, iar armăsarul donator a reacționat
pozitiv la o diluție a serului de cel puțin unu la patru în cadrul unui test de
seroneutralizare vizând infecția cu arterita virală ecvină.]
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II.2.9.
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au fost supuse testelor prevăzute la punctul II.2.8 efectuate pe probe prelevate la următoarele date:

II.3.

Program de
testare

Identificarea
materialului
seminal

Data de începere(4)
Reședința
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(4)

AIE II.2.7.1.

AVE II.
2.7.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.2.7.3.
1. probă

2. probă

Materialul seminal descris în partea I
II.3.1. a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite
în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.3.2. sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686, iar această
marcă este indicată în caseta I.30;
II.3.3. este transportat într-un container care:
II.3.3.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a materialului
seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.3.3.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 5)
[II.3.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
( 2)( 6)
[II.4.
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.4.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice a fost adăugat la materialul seminal după
diluția finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge
concentrația indicată în ml de material seminal:
( 2)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300
μg);]
( 2)
fie
[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină
(500 μg);]
( 2)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 2)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(7) …………………………………………………,
cu o activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.4.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul
seminal diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute,
sau sub un regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.]
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Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa centrului
de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului de material
seminal.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de autorizare
al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: material seminal.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care se
introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul de
autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Instrucțiuni pentru completarea tabelului de la punctul II.2.9.
Abrevieri:
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
AIE-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a virusului arteritei ecvine (AVE) realizat pe o probă de sânge
AVE-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
Instrucțiuni:
Programul de testare (punctele II.2.8.1., II.2.8.2. și/sau II.2.8.3.) se specifică în coloana B pentru fiecare probă
de material seminal identificat în coloana A în conformitate cu caseta I.30, iar coloanele C și D se completează
cu datele necesare.
Datele la care au fost prelevate probele pentru testele de laborator înainte de prima colectare a materialului
seminal descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.2.8.1., II.2.8.2. și II.2.8.3., se introduc în partea
superioară a coloanelor 5 - 9 din tabel, care corespund celulelor marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și
MCE-11 și MCE-12 din exemplul de mai jos.
Datele la care au fost prelevate probele pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la punctele
II.2.8.2. sau II.2.8.3., se introduc pe rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv la rubricile AIE-2,
AVE-B2 sau AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 din exemplul de mai jos.
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A

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

31.3.2021

B

Data de începere

Reședința
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

C

D

Data prelevării de probe pentru testele sanitare
AVE
II.2.7.2.
AIE II.2.7.1.

M CE
II.2.7.3.

Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

1.probă

2.probă

AIE-1

AVE-B1

AVE-S 1

MCE-11

MCE-12

AIE-2

AVE-B2

AVE-S 2

MCE-21

MCE-22

Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
Se elimină dacă nu se aplică.
Se taie programele care nu se aplică transportului.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.2.9. (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
Se aplică materialului seminal refrigerat.
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau denumirea
comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 46
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT
ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 30
SEPTEMBRIE 2014 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20
APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN
CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-BINTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Centrul de colectare a materialului seminal(1), în care a fost colectat, prelucrat și depozitat
materialul seminal pentru comercializare descris în partea I, a fost autorizat și supravegheat de
autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I secțiunea I punctul 1 și cu capitolul I
secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE(2);

Partea II: Certificare

II.1.1.

în perioada care începe cu 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului
seminal descris în partea I și se termină cu data expedierii materialului seminal proaspăt
sau refrigerat sau cu data la care expiră perioada de 30 de zile de stocare a materialului
seminal congelat, centrul de colectare a materialului seminal:
II.1.1.1.

era situat pe teritoriul sau, în cazul regionalizării, într-o parte a teritoriului(3)
unui stat membru care nu era considerat ca fiind infectat cu pesta ecvină
africană, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din
Directiva 2009/156/CE(4);

II.1.1.2.

îndeplinea condițiile pentru o exploatație descrise la articolul 4 alineatul (5)
din Directiva 2009/156/CE;

II.1.1.3.

nu conținea decât ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală
ecvină și de metrită contagioasă ecvină;

II.2.

Au fost admise în centru numai ecvidee care satisfăceau condițiile descrise la articolele 4 și 5 sau la
articolele 12-16 din Directiva 2009/156/CE;

II.3.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori, care:
II.3.1.

nu prezentau niciun semn clinic de boală infecțioasă sau contagioasă în momentul
admiterii în centrul de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;

II.3.2.

au fost deținuți în cursul celor 30 de zile anterioare recoltării materialului seminal în
exploatații în care niciun ecvideu nu a prezentat în această perioadă semne clinice de
arterită virală ecvină sau de metrită contagioasă ecvină;

II.3.3.

nu au fost utilizați pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal și de la datele primei probe menționate la punctele
II.3.5.1., II.3.5.2. sau II.3.5.3. și până la finalul perioadei de colectare;

II.3.4.

au fost supuși unor teste care îndeplinesc cel puțin cerințele capitolului relevant din
Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE, efectuate întrun laborator recunoscut de către autoritatea competentă, iar testele menționate în
continuare sunt incluse în acreditarea lor, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul
(CE) nr. 882/2004(5), după cum urmează:

( 3)

fie

II.3.4.1.

pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), testul de imunodifuzie în gel de agar
(testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoabsorbție legat cu enzimă
(ELISA) pentru depistarea anemiei infecțioase ecvine, cu rezultat negativ;

II.3.4.2.

pentru arterita virală ecvină (AVE),
[II.3.4.2.1. un test de seroneutralizare, cu rezultat negativ, la o diluție a serului
de unu la patru;]
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( 3)

și/sau

II.3.4.3.

[II.3.4.2.2. un test de izolare a virusului, o reacție de polimerizare în lanț
(PCR) sau o PCR în timp real, efectuate pe o parte din întregul
material seminal al armăsarului donator, cu rezultat negativ;]
pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului,
efectuat pe trei probe (tampoane) prelevate de la armăsarul donator de două
ori la un interval de minimum 7 zile cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei
și fossei glandis;
Probele nu au fost în niciun caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament
sistemic) sau de 21 de zile (la nivel local) după tratamentul antimicrobian al
armăsarului donator și au fost introduse într-un mediu de transport cu cărbune
activ, cum ar fi mediul Amies, înainte de a fi trimise la laborator unde au fost
supuse, cu rezultat negativ, unui test pentru:

( 3)

[II.3.4.3.1. izolarea Taylorella equigenitalis după o cultivare în condiții
microaerofile timp de cel puțin 7 zile, demarată în decurs de 24 de
ore de la prelevarea probelor de la animalul donator, sau în decurs
de 48 de ore în cazul în care probele sunt păstrate la rece în timpul
transportului;]

( 3)

[II.3.4.3.2. detectarea genomului aferent Taylorella equigenitalis prin PCR sau
PCR în timp real, efectuată în decurs de 48 de ore de la prelevarea
probelor de la animalul donator;]

fie

și/sau

II.3.5.

au fost supuși, și au obținut rezultatele menționate la punctul II.3.4 în fiecare caz, la cel
puțin unul din programele de teste descrise la punctele II.3.5.1., II.3.5.2. și II.3.5.3., după
cum urmează:
( 6)

[II.3.5.1.

Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a
materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări și pe parcursul perioadei de colectare a materialului seminal descris
mai sus, iar niciunul dintre ecvideele prezente în centrul de colectare a
materialului seminal nu a intrat în contact direct cu ecvideele care au un statut
sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.3.4. au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe
probe prelevate(7) de la armăsarul donator la începutul perioadei de
împerechere sau înainte de prima colectare a materialului seminal destinat
schimburilor comerciale sub formă de material seminal proaspăt, refrigerat
sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada în care
armăsarul este ținut în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data
primei colectări a materialului seminal.]

( 6)

[II.3.5.2.

Armăsarul donator a fost rezident în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de prima colectare și pe parcursul
perioadei de colectare a materialului seminal descris în partea I, dar a părăsit
centrul pe răspunderea medicului veterinar al centrului pe o perioadă continuă
mai scurtă decât 14 zile și/sau alte ecvidee prezente în centrul de colectare au
intrat în contact direct cu ecvidee cu o stare sanitară inferioară.
Testele descrise la punctul II.3.4. au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe
probe prelevate(7) de la armăsarul donator la începutul perioadei de
împerechere sau înainte de prima colectare a materialului seminal destinat
schimburilor comerciale sub formă de material seminal proaspăt, refrigerat
sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada în care
armăsarul este ținut în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data
primei colectări a materialului seminal,
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pe parcursul perioadei de colectare a materialului seminal destinat
schimburilor comerciale de material seminal în stare proaspătă, refrigerată sau
congelată, armăsarul donator a fost supus testelor descrise la punctul II.3.4.,
după cum urmează:

și

(a)

pentru anemia infecțioasă ecvină, unul dintre testele descrise la punctul
II.3.4.1. a fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată(7) cu
maximum 90 de zile înainte de data colectării materialului seminal
descris în partea I;

(b)

pentru arterita virală ecvină:

( 3)

[unul dintre testele descrise la punctul II.3.4.2. a fost efectuat ultima
oară pe o probă de sânge prelevată(7) cu maximum 30 de zile înainte de
data colectării materialului seminal descris în partea I;]

( 3)

[unul dintre testele descrise la punctul II.3.4.2.2 a fost efectuat pe o parte
a întregului material seminal al armăsarului donator prelevat(7) cu nu mai
mult de șase luni înainte de colectarea materialului seminal descris în
partea I și pe o probă de sânge prelevată(7) de la armăsarul donator în
perioada de șase luni a reacționat pozitiv într-un test de seroneutralizare
pentru arterită virală ecvină la o diluție a serului de peste unu la patru;]

fie

fie

(c)

( 3)

[în două zile diferite la o distanță de cel puțin 7 zile;]

( 3)

[într-un singur moment și supuse unui test PCR sau PCR în timp real.]]

fie
fie

(6)

pentru metrita infecțioasă ecvină, unul din testele descrise la punctul
II.3.4.3. a fost efectuat cel mai recent pe trei probe (tampoane)
prelevate(7) cu maximum 60 de zile înainte de data colectării materialului
seminal descris în partea I

[II.3.5.3.

Armăsarul donator nu îndeplinește condițiile stabilite la punctul 1.6 literele (a)
și (b) din capitolul II din anexa D la Directiva 92/65/CEE, iar materialul
seminal este colectat în vederea comercializării sub formă de material seminal
congelat.
Testele descrise la punctele II.3.4.1., II.3.4.2. și II.3.4.3. au fost efectuate pe
probe prelevate(7) de la armăsarul donator cel puțin o dată pe an la începutul
sezonului de împerechere,

și

și

testele descrise la punctele II.3.4.1. și II.3.4.3. au fost efectuate pe probe
prelevate(7) de la armăsarul donator în perioada de depozitare a materialului
seminal de cel puțin 30 de zile de la data colectării materialului seminal și
înainte ca materialul seminal să fie retras din centrul de colectare a
materialului seminal, nu mai puțin de 14 zile și nu mai târziu de 90 de zile
după colectarea materialului seminal descris în partea I,
( 3)

fie

[testele pentru depistarea arteritei virale ecvine descrise la punctul
II.3.4.2. au fost efectuate pe probe prelevate(7) de la armăsarul
donator în perioada de depozitare a materialului seminal de cel
puțin 30 de zile de la data colectării materialului seminal și înainte
ca materialul seminal să fie retras din centrul de colectare a
materialului seminal, nu mai puțin de 14 zile și nu mai târziu de 90
de zile după colectarea materialului seminal descris în partea I.]
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( 3)

fie

( 3)

Program de testare

Identificarea
materialului seminal

II.3.6.

[starea necontagioasă a armăsarului donator seropozitiv pentru
arterita virală ecvină a fost confirmată prin testul de izolare a
virusului sau prin reacția de polimerizare în lanț (PCR) în timp
real, efectuat cu un rezultat negativ pe probe dintr-o parte a
întregului material seminal al armăsarului donator prelevate(7), de
două ori pe an, la un interval de cel puțin patru luni, iar armăsarul
donator a reacționat cu rezultat pozitiv la o diluție a serului de cel
puțin unul din patru în cadrul unui test de seroneutralizare pentru
arterita virală ecvină.]]

au fost supuși la testele prevăzute la punctul II.3.5 efectuate pe probe prelevate la
următoarele date.
Data de începere(7)

Reședința
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(7)

AIE
II.3.4.1.

AVE
II.3.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.3.4.3.
1.probă

2.probă

fie [II.4.

Nu s-au adăugat antibiotice la materialul seminal;]

( 3)

S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o
concentrație
în
materialul
seminal
diluat
final
de
cel
puțin (8):
…………………………………………...

fie [II.4.

…………………………………………………………………………………….. ;]
II.5.

Materialul seminal descris în partea I a fost:
II.5.1.

colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din capitolul II
secțiunea I punctul 1 și din capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.5.2.

în cazul materialului seminal congelat, depozitat pentru o perioadă minimă de 30 de zile
de la data colectării materialului seminal;

II.5.3.

expediat la locul de încărcare într-un container sigilat, în conformitate cu punctul 1.4 din
capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE și purtând numărul menționat
în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Locul de expediere corespunde cu centrul de colectare a materialului seminal care este locul de
origine al materialului seminal.
Caseta I.12:
Locul de destinație corespunde cu centrul de colectare sau de stocare sau cu exploatația de
destinație a materialului seminal.
Caseta I.19:
Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30:
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică în următorul format: zi/lună/an.
Partea II:
Instrucțiunile pentru completarea tabelului se găsesc la punctul II.3.6.:
Abrevieri:
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
AIE-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a arteritei virale ecvine (AVE) realizat pe o probă de sânge
AVE-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
Instrucțiuni:
Pentru fiecare identificare a materialului seminal din coloana A din exemplul de mai jos, regimul de testare
(punctele II.3.5.1., II.3.5.2. și/sau II.3.5.3.) trebuie să fie descris în coloana B, iar coloanele C și D trebuie
completate cu datele solicitate.
Datele la care au fost prelevate probele pentru testele de laborator înainte de prima colectare a materialului
seminal descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.3.5.1., II.3.5.2. și II.3.5.3., se introduc în partea
superioară a coloanelor 5 - 9 din tabel, care corespund celulelor marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și
MCE-11 și MCE-12 din exemplul de mai jos.
Datele la care au fost prelevate probele pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la punctele
II.3.5.2. sau II.3.5.3., se introduc pe rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv la rubricile AIE-2,
AVE-B2 sau AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 din exemplul de mai jos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Identificarea
materialului
seminal

Program de
testare

Data de începere(7)
Reședința
donatorului

A

B

C

Colectarea
materialului
seminal

D

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(7)
AIE
II.3.4.1.

AVE
II.3.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.3.4.3.
1.probă

2.probă

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și enumerate în
conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE.
JO L 268, 14.9.1992, p. 54.
Se elimină, după caz.
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
Se taie programul (programele) care nu se aplică transportului.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.3.6 (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
Se introduc numele și concentrațiile.
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Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 47
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT
ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 31
AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE DE 1 OCTOMBRIE 2014, EXPEDIATE DUPĂ 20
APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN
CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-CINTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Centrul de colectare a materialului seminal(1), în care a fost colectat, prelucrat și depozitat
materialul seminal pentru comercializare descris în partea I, a fost autorizat și supravegheat de
autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I secțiunea I punctul 1 și cu capitolul I
secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.1.1.

în timpul perioadei care începe cu 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului
seminal descris în partea I și se termină cu data expedierii materialului seminal proaspăt
sau refrigerat sau cu data la care expiră perioada de 30 de zile de stocare a materialului
seminal congelat, centrul de colectare a materialului seminal:
II.1.1.1.

Partea II: Certificare

II.1.1.2.
II.1.1.3.

era situat pe teritoriul sau, în cazul regionalizării, într-o parte a teritoriului(2)
unui stat membru care nu era considerat ca fiind infectat cu pesta ecvină
africană, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din
Directiva 2009/156/CE(3);
a îndeplinit condițiile pentru o exploatație descrise la articolul 4 alineatul (5)
din Directiva 2009/156/CE(3);
nu conținea decât ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală
ecvină și de metrită contagioasă ecvină;

II.2.

Au fost admise în centru numai ecvideele care satisfăceau condițiile descrise la articolele 4 și 5 sau
la articolele 12 - 16 din Directiva 2009/156/CE(3).

II.3.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori, care:
nu prezentau niciun semn clinic de boală infecțioasă sau contagioasă în momentul
admiterii în centru și în ziua colectării materialului seminal;

II.3.2.

au fost deținuți în cursul celor 30 de zile anterioare recoltării materialului seminal în
exploatații în care niciun ecvideu nu a prezentat în această perioadă semne clinice de
arterită virală ecvină sau de metrită contagioasă ecvină;

II.3.3.

nu au fost utilizați pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal și de la datele primei probe menționate la punctele
II.3.5.1, II.3.5.2 sau II.3.5.3 și până la finalul perioadei de colectare;

II.3.4.

au fost supuși la următoarele teste, care îndeplinesc cel puțin cerințele capitolului relevant
din Manualul de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al OIE,
efectuate pe probe prelevate în conformitate cu unul dintre programele menționate la
punctul II.3.5 într-un laborator recunoscut de către autoritatea competentă:

( 2)

[II.3.4.1.

( 2)

[II.3.4.1.
[II.3.4.2.

fie

și

II.3.1.

fie
fie

( 2)

( 2)

fie

[II.3.4.2.

un test de imunodifuziune în gel de agar (test Coggins) pentru anemia
infecțioasă ecvină (AIE), cu rezultat negativ;]
un test ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), cu rezultat negativ;]
un test de seroneutralizare pentru arterita virală ecvină (AVE), cu rezultat
negativ, la o diluție a serului de unu la patru;]
un test de izolare a virusului arteritei virale ecvine (AVE), efectuat, cu rezultat
negativ, pe o parte din întregul material seminal al armăsarului donator;]
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II.3.4.3.

și

II.3.5.

un test de identificare a agentului metritei contagioase ecvine (MCE), efectuat
de două ori pe probe prelevate la un interval de șapte zile prin izolarea
Taylorella equigenitalis, după cultivare timp de 7 până la 14 zile, din lichid
preejaculator sau din probă de material seminal și din probe genitale prelevate
cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei sau fosei uretrale, cu rezultat negativ
în fiecare caz;

au fost supuși, cu rezultatele menționate la punctul II.3.4. în fiecare caz, cel puțin unuia
dintre programele de testare(4) descrise la punctele II.3.5.1., II.3.5.2. și II.3.5.3., după cum
urmează:
II.3.5.1.

II.3.5.2.

și testul
și ( 2)fie

și testul
II.3.5.3.

Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a
materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de prima colectare și
pe parcursul perioadei de colectare a materialului seminal descris în partea I,
iar niciunul dintre ecvideele prezente în centrul de colectare a materialului
seminal nu a intrat în contact direct, în acea perioadă, cu ecvidee cu un statut
sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.3.4 au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior
primei colectări de material seminal și la cel puțin 14 zile de la data de începere
a perioadei de rezidență de cel puțin 30 de zile.
Armăsarul donator a fost rezident în centrul de colectare a materialului seminal
timp de cel puțin 30 de zile anterioare primei colectări și pe parcursul perioadei
de colectare a materialului seminal descris în partea I, dar a părăsit centrul pe
răspunderea medicului veterinar al centrului pe o perioadă continuă mai scurtă
decât 14 zile, și/sau alte ecvidee prezente în centrul de colectare au intrat în
contact direct cu ecvidee cu o stare sanitară inferioară.
Testele descrise la punctul II.3.4. au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior
primei colectări de material seminal din sezonul de reproducere sau perioada de
colectare din anul în care s-a colectat materialul seminal descris în partea I și la
cel puțin 14 zile de la data de începere a perioadei de rezidență de cel puțin 30
de zile,
descris la punctul II.3.4.1. pentru anemia infecțioasă ecvină a fost efectuat pe o
probă de sânge prelevată(5) cu maximum 90 de zile înainte de data colectării
materialului seminal descris în partea I,
[unul dintre testele descrise la punctul II.3.4.2. pentru arterita virală ecvină a
fost efectuat cel mai recent pe o probă prelevată(5) cu maximum 30 de
zile înainte de data colectării materialului seminal descris mai sus,]
( 2)
fie
[a fost efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virală
ecvină cu rezultat negativ pe o parte a întregului material seminal al
armăsarului donator(5) prelevat nu mai mult de șase luni înainte de
colectarea materialului seminal descris mai sus și o probă de sânge
prelevată la aceeași dată(5) a reacționat pozitiv într-un test de
seroneutralizare pentru arterită virală ecvină la o diluție a serului de
peste unu la patru,]
descris la punctul II.3.4.3. pentru metrita contagioasă ecvină a fost efectuat cel
mai recent pe probe prelevate(5) cu maximum 60 de zile înainte de data
colectării materialului seminal descris în partea I.
Testele descrise la punctul II.3.4. au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior
primei colectări de material seminal din sezonul de reproducere sau din
perioada de colectare din anul în care s-a colectat materialul seminal descris în
partea I,

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/327

Mode l de ce rtificat EQ UI-SEM-C-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

și testele descrise la punctul II.3.4. au fost efectuate ultima dată pe probe prelevate(5) la
minimum 14 zile și maximum 90 de zile după colectarea materialului seminal
descris în partea I;

Program de testare

Identificarea
materialului seminal

II.3.6.

au fost supuși la testele prevăzute la punctul II.3.5. efectuate pe probe prelevate la
următoarele date:
Data de începere(5)

Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(5)

AIE
II.3.4.1.

AVE
II.3.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.3.4.3.
1.probă

2.probă

( 2)

fie [II.4. Nu s-au adăugat antibiotice la materialul seminal;]
fie [II.4.
S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o
concentrație în materialul seminal diluat final de cel puțin (6): ..............................................
…………………………………………………………………………………….. ;]

( 2)

II.5.

Materialul seminal descris în partea I a fost:
II.5.1.

colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din capitolul II
secțiunea I punctul 1 și din capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.5.2.

expediat la locul de încărcare într-un container sigilat, în conformitate cu punctul 1.4 din
capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE și purtând numărul menționat
în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal care este locul de
Caseta I.11:
origine al materialului seminal.
Caseta I.12:
Locul de destinație corespunde centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal sau
exploatației de destinație a materialului seminal.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30:
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului de colectare a
materialului seminal menționat în caseta I.11 în care a fost colectat materialul seminal.
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Partea II:
Orientări pentru completarea tabelului de la II.3.6:
Abrevieri:
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
AIE-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a arteritei virale ecvine (AVE) realizat pe o probă de sânge
AVE-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
Instrucțiuni:
Pentru fiecare identificare a materialului seminal din coloana A din exemplul de mai jos, regimul de testare
(II.3.5.1., II.3.5.2. și/sau II.3.5.3.) trebuie să fie descris în coloana B și în coloanele C și D completate cu datele
solicitate.
Datele la care s-au prelevat probe pentru testare în laborator înainte de prima colectare a materialului seminal
descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.3.5.1., II.3.5.2. și II.3.5.3. se introduc pe rândul de sus al
coloanelor 5 - 9 ale tabelului, respectiv în casetele marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și MCE-11 și MCE12 în exemplul de mai jos.
Datele la care s-au prelevat probe pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la II.3.5.2. sau
II.3.5.3., se introduc în rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv în casetele AIE-2, AVE-B2 sau
AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 în exemplul de mai jos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Identificarea
materialului
seminal

Program de
testare

Data de începere(5)
Rezidența
donatorului

A

B

C

Colectarea
materialului
seminal

D

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(5)
AIE
II.3.4.1.

AVE
II.3.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

1.probă

2.probă

AIE-1

AVE-B1

AVE-S 1

MCE-11

MCE-12

AIE-2

AVE-B2

AVE-S 2

MCE-21

MCE-22

Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care sunt
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.
Se elimină, după caz.
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
Se taie programul (programele) care nu se aplică transportului.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.3.6 (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
Se introduc numele și concentrațiile.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data
Ștampila

M CE
II.3.4.3.

Semnătura
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CAPITOLUL 48
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE
MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT
ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE ÎNAINTE DE 1
SEPTEMBRIE 2010, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-B-INTRA”)
UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

INTRA

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara

□ T emperatură ambientală

Condiții de transport

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document

I.19

Codul ISO al țării

Adresă

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

Partea II: Certificare

II.1.

Centrul de colectare a materialului seminal(1), în care materialul seminal descris în partea I a fost
colectat, prelucrat și depozitat în vederea comercializării:
II.1.1.

a fost autorizat și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu condițiile
menționate în capitolul I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.1.2.

era situat pe teritoriul sau, în caz de regionalizare, pe o parte a teritoriului(2) unui stat
membru care, în ziua în care s-a colectat materialul seminal și până la data expedierii
sale în stare proaspătă/refrigerată(2) sau până la expirarea perioadei obligatorii de 30 de
zile de stocare a materialului seminal congelat(2) , nu era considerat a fi infectat cu pestă
ecvină africană, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din
Directiva 2009/156/CE(3);

II.1.3.

îndeplinea, în cursul perioadei de 30 de zile înainte de data colectării materialului
seminal și până la data expedierii sale în stare proaspătă/refrigerată(2) sau până la
expirarea perioadei obligatorii de 30 de zile de stocare a materialului seminal congelat (2),
condițiile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/156/CE;

II.1.4.

cuprindea, în cursul perioadei de 30 de zile înainte de data colectării materialului
congelat și până la data expedierii sale în stare proaspătă/refrigerată(2) sau până la
expirarea perioadei obligatorii de 30 de zile de stocare a materialului seminal congelat(2),
numai ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală ecvină sau de metrită
contagioasă ecvină;

II.2.

Toate ecvideele au fost admise în centru în condițiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva
2009/156/CE(3);

II.3.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori, care:
II.3.1.

în ziua în care a fost colectat materialul seminal, nu prezentau semnele clinice ale
vreunei boli infecțioase sau contagioase,

II.3.2.

timp de cel puțin 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal nu au fost utilizați
în scop de reproducere naturală,

II.3.3.

în perioada de 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal, au fost ținuți în
exploatații în care niciun ecvideu nu prezenta semne clinice de arterită virală ecvină;

II.3.4.

în perioada de 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal, au fost adăpostiți în
exploatații în care niciun ecvideu nu prezenta semne clinice de metrită contagioasă
ecvină,

II.3.5.

după cunoștințele mele și în măsura în care am putut verifica, nu au fost în contact cu
ecvidee suferind de vreo boală infecțioasă sau contagioasă în ultimele 15 zile înainte de
colectarea materialului seminal,

II.3.6.

au fost supuși următoarelor teste de sănătate animală într-un laborator recunoscut de
autoritatea competentă, după un program de testare conform punctului II.3.7.
II.3.6.1.

testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) pentru anemia
infecțioasă ecvină, cu un rezultat negativ;
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( 2)

[II.3.6.2.

fie

( 2)

[II.3.6.2.

fie

II.3.6.3.

și

II.3.7.

un test de seroneutralizare pentru arterită virală ecvină cu rezultat negativ la o
diluție a serului de unu la patru; și]
un test de izolare a virusului pentru arterită virală ecvină cu rezultat negativ
efectuat pe o parte a întregului material seminal al armăsarului donator;]
un test de identificare a agentului pentru metrită contagioasă ecvină, efectuat
de două ori pe probe colectate de la armăsarul donator la un interval de șapte
zile prin izolarea Taylorella equigenitalis din lichidul preejaculator sau dintro probă de material seminal și din prelevări genitale cu tampon efectuate cel
puțin din prepuț, uretră și fosa uretrală, cu rezultat negativ în fiecare caz;

au fost supuși unuia dintre următoarele programe de testare(4):
II.3.7.1.

Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare
timp de cel puțin 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe
parcursul perioadei de colectare, iar niciuna dintre ecvideele prezente în
centrul de colectare nu a intrat în această perioadă în contact direct cu ecvidee
care aveau un statut sanitar inferior celui al armăsarilor donatori.
Testele descrise la punctul II.3.6. au fost efectuate pe probe prelevate la data
de ………………………..(5), iar în cazul metritei contagioase ecvine, pe o a
doua probă prelevată la data de ………………………..(5), la cel puțin 14 zile
după începerea perioadei de reședință de mai sus și cel puțin la începutul
sezonului de reproducere;
II.3.7.2. armăsarul donator nu a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare
sau alte ecvidee prezente în centrul de colectare au intrat în contact cu
ecvideele care au un statut sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.3.6. au fost efectuate pe probe prelevate la data
de ………………………..(5) și, în cazul metritei contagioase ecvine, pe o a
doua probă prelevată la data de ………………………..(5), în cursul perioadei
de 14 zile înaintea primei colectări de material seminal și cel puțin la
începutul sezonului de reproducere,
testul descris la punctul II.3.6.1. pentru anemia infecțioasă ecvină a fost
și
efectuat pe o probă de sânge prelevată la data de
………………………..(5), cu maximum 120 de zile înainte de data
colectării materialului seminal descris în partea I;
( 2)
fie
[unul dintre testele descrise la punctul II.3.6.2. pentru arterita virală
și
ecvină s-a efectuat ultima dată pe o probă colectată la
…………………..(5), cu maximum 30 de zile înainte de data colectării
materialului seminal descris în partea I,]
( 2)
fie
[starea necontagioasă a armăsarului seropozitiv pentru arterita virală
ecvină s-a confirmat printr-un test de izolare a virusului efectuat pe o
parte a întregului material seminal al armăsarului donator colectat la
………………………..(5), cu maximum un an înainte de data colectării
materialului seminal descris în partea I;]
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II.3.7.3.

II.4.

Testele descrise la punctul II.3.6.au fost efectuate în perioada de stocare
obligatorie a materialului seminal congelat, de 30 de zile, și la minimum 14
zile de la colectarea materialului seminal pe probe prelevate la data
de……………………(5) și, în cazul metritei contagioase ecvine, pe o a doua
probă prelevată la data de …………………….(5);
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și transportat în
condiții conforme cu cerințele din capitolele II și III ale anexei D la Directiva 92/65/CEE.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal care este locul de
Caseta I.11:
origine al materialului seminal.
Caseta I.12:
locul de destinație corespunde centrului de colectare sau de stocare a materialului seminal sau
exploatației de destinație a materialului seminal.
Caseta I.19:
se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30:
identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
data colectării este indicată sub următorul format: zi/lună/an.
numărul de autorizare al centrului corespunde numărului de autorizare al centrului de colectare a
materialului seminal menționat în caseta I.11. în care a fost colectat materialul seminal.
Partea II:
(1)
Numai centrele de colectare a materialului seminal aprobate de către autoritatea competentă și care sunt
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(4)
Se taie programul (programele) care nu se aplică transportului.
(5)
Se introduce data.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 49
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL
„EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara

□ T emperatură ambientală

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document
Condiții de transport

Codul ISO al țării

Adresă

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

□ Navă

CO DUL Q R

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

Partea II: Certificare

( 1)

[II.1. Embrionii recoltați in vivo proveniți de la ecvidee și descriși în partea I au fost colectați,
prelucrați și depozitați, și expediați de către centrul de colectare a materialului seminal(2) care
II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686 al Comisiei.]

[II.1. Ooccitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) provenite/proveniți de la
ecvidee și descrise/descriși în partea I au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și
depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de producere de embrioni(2) care

II.2.

II.1.1.

este aprobată și păstrată într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.]

Oocitele(1)/embrionii(1) descrise/descriși în partea I sunt destinate/destinați reproducerii artificiale
și au fost obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.2.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.2.2.

provin din unități situate într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia, sau din
unități aflate sub controlul oficial al autorității competente dintr-o țară terță sau dintrun teritoriu terț, sau dintr-o zonă a acesteia/acestuia
II.2.2.1.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în cele 30 de zile anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1), și

( 1)

[în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea
respectivă în ultimii 2 ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1);]

( 1)

[în care a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă
în cei 2 ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și,
ca urmare a ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație

fie

fie

( 1)

fie

[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test
vizând depistarea tripanozomiazei animalelor cu una dintre
metodele de diagnostic prevăzute în partea 3 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce
ultimul animal infectat a fost scos din unitate;]]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/337

Mode l de ce rtificat EQ UI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
( 1)

fie

II.2.2.2.

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării,
după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie
ucis și distrus, fie sacrificat;]]

în care nu a fost raportată durina în cele 6 luni anterioare colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), și

( 1)

[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

( 1)

[a fost raportată durina în unitatea respectivă în cei 2 ani anteriori
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și, ca urmare a
ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație

fie
fie

( 1)

[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de
ecvidee castrați, au fost supuse unui test pentru depistarea durinei
prin metoda de diagnostic prevăzută în partea 8 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și efectuat, cu rezultate
negative, la o diluție a serului de 1 la 2020(688) pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii
de ecvidee infectați au fost castrați;]]

( 1)

[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a
fost ucis și distrus sau sacrificat, iar incinta a fost curățată și
dezinfectată;]]

fie

fie

II.2.2.3.
( 1)

fie

( 1)

fie

în care nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în cele 90
de zile anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), și
[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea
respectivă în ultimele 12 luni anterioare colectării(1)/ producerii(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în cei 12
ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și, ca
urmare a ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)

fie

[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test
pentru depistarea anemiei infecțioase ecvine prin metoda de
diagnostic prevăzută în partea 9 din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate de două ori într-un interval de minimum 3 luni după ce
animalele infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate și
unitatea a fost curățată și dezinfectată;]]
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( 1)

fie

[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a
fost ucis și distrus sau sacrificat, iar incinta a fost curățată și
dezinfectată;]]

II.2.3.

au fost examinate de medicul veterinar al echipei sau de un membru al echipei și nu
au prezentat simptome sau semne clinice de boli transmisibile la animale în ziua
colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.2.4.

sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (1), la articolul 59
alineatul (1) sau la articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei;

II.2.5.

timp de cel puțin 30 de zile anterioare
oocitelor(1)/embrionilor(1) și în perioada de colectare;

datei

primei

colectări

a

II.2.5.1.

au fost ținute în unități nesituate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției pestei ecvine africane, a infecției cu Burkholderia
mallei (morva) sau a unei boli emergente relevante pentru ecvidee;

II.2.5.2.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
encefalomielita ecvină venezueleană, durină, tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi), cu anemia infecțioasă ecvină, metrita contagioasă
ecvină
(Taylorella equigenitalis), cu virusul rabiei și antrax;

II.2.5.3.

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de
restricție stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul
II.2.5.1. sau din unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la
punctul II.2.5.2.;

II.2.6.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală timp de cel puțin 30 de zile înainte de
data colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și între data primelor probe menționate la
punctele II.2.7.1. și II.2.7.2. și data colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.2.7.

au fost supuse următoarelor teste, menționate la punctul 2 literele (b) și (c) din
capitolul II partea 4 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, după cum
urmează:
II.2.7.1.

pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de
agar (testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi
marcați enzimatic (ELISA), cu rezultat negativ, efectuat pe o probă de
sânge prelevată la data de ……………….(3), la nu mai puțin de 14 zile de
la data de începere a perioadei la care se face referire la punctul II.2.6., iar
testul a fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată la data
de .......……………….(3), cu maximum 90 de zile înainte de data colectării
oocitelor(1)/embrionilor(1) destinate circulației către un alt stat membru;]

II.2.7.2.

pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a
agentului, efectuat, cu rezultat negativ, pe cel puțin două probe
(tampoane), prelevate în perioada la care se face referire la punctul II.2.6.
cel puțin de la nivelul suprafețelor mucoase ale fosei clitoridiene și ale
sinusurilor clitoridiene ale iepei donatoare
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( 1)

fie

[II.2.7.2.1. de două ori, la un interval de cel puțin 7 zile la …………(3) și la
………………..(3), în cazul izolării Taylorella equigenitalis
după cultivare în condiții microaerofile timp de cel puțin 7 zile,
realizată în decurs de 24 de ore de la prelevarea probelor de la
animalul donator sau de 48 de ore în cazul în care probele sunt
păstrate la rece în timpul transportului.]

( 1)

și/sau [II.2.7.2.2. prima dată, la ………………..(3), în cazul detectării genomului
de Taylorella equigenitalis printr-o reacție de polimerizare în
lanț (PCR) sau prin PCR în timp real, efectuată în decurs de 48
de ore de la prelevarea probelor de la animalul donator.]
Probele menționate la punctele II.2.7.2.1. și II.2.7.2.2. nu au fost în niciun
caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau de 21 de zile
(tratament local) după tratamentul antimicrobian al iepei donatoare și au
fost introduse într-un mediu de transport cu cărbune activ, cum ar fi
mediul Amies, înainte de a fi trimise la laborator.

II.3.

Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I
II.3.1.

au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea
4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.3.2.

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE)
2020/686, iar această marcă este indicată în caseta I.30;

II.3.3.

sunt transportate/transportați într-un container care:
II.3.3.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de
colectare sau de către echipa de producție a embrionilor sub
responsabilitatea medicului veterinar al echipei, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta
I.19;

II.3.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 1)( 4)

[II.3.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale;]

( 1)( 5)

[II.3.4.

II.3.5.

sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
sunt transportate într-un container în care sunt separate între ele prin compartimente
fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
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( 1)( 6)

Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal
provenit dintr-un centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ sau dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate
pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea materialului seminal de către autoritatea
competentă a unui stat membru sau de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu sau
zonă din acestea enumerată în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.]

( 1)( 7)

Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice7 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

[II.4.

[II.5.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.26:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: se indică data la care au fost colectate/colectați sau
produse/produși oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(3)
Se introduce data și ora, în următorul format: zz.ll.aaaa
(4)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.(5) Se aplică transportului în care se introduc și se transportă
într-un singur container oocite, embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni
micromanipulați proveniți de la ecvidee.
(6)
Nu se aplică oocitelor.
(7)
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(8)
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 50
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
DUPĂ 30 SEPTEMBRIE 2014 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ
20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A
EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU
EMBRIONII (MODEL „EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Cod

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

[II.1.

embrionii recoltați in vivo/ ovulele recoltate in vivo (1) descriși/descrise în partea I au fost
colectați/colectate, prelucrați/prelucrate și depozitați/depozitate de către o echipă de colectare de
embrioni(2) autorizată și supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III punctul 1 din
anexa D la Directiva 92/65/CEE(3);]

( 1)

[II.1.

embrionii produși in vitro/embrionii micromanipulați descriși(1) în partea I au fost produși,
prelucrați și depozitați de o echipă(2) de producție a embrionilor autorizată și supravegheată în
conformitate cu capitolul I secțiunea III punctele 1 și 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii recoltați in vivo descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

ovulele recoltate in vivo descrise în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii produși in vitro descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 3 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii micromanipulați descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 4 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

II.3.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I provin de la iepe donatoare care:

fie

fie

fie
fie
fie

Partea II: Certificare

fie

II.3.1.

provin din exploatații care îndeplinesc condițiile descrise la articolul 4 alineatul (5) din
Directiva 2009/156/CE(4) în care au fost admise numai ecvidee care îndeplinesc
condițiile descrise la articolele 4 și 5 sau la articolele 12 - 16 din Directiva 2009/156/CE;

II.3.2.

îndeplinesc cerințele suplimentare de la capitolul IV punctul 4 din anexa D la Directiva
92/65/CEE;

II.3.3.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte
de data colectării ovulelor sau a embrionilor și între data primelor probe menționate la
punctele II.3.4.1. și II.3.4.2. și data colectării ovulelor sau embrionilor;

II.3.4.

au fost supuse unor teste care îndeplinesc cel puțin cerințele capitolului relevant din
Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE, efectuate
într-un laborator recunoscut de către autoritatea competentă, iar testele menționate în
continuare sunt incluse în acreditarea lor, în conformitate cu articolul 12 din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004(5), după cum urmează:
II.3.4.1. pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de agar
(testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi marcați
enzimatic (ELISA), cu rezultat negativ, efectuat pe o probă de sânge prelevată
la data de ……………….(6), la nu mai puțin de 14 zile de la data de începere a
perioadei la care se face referire la punctul II.3.3., iar testul a fost efectuat cel
mai recent pe o probă de sânge prelevată la data de …………………….(6); cu
maximum 90 de zile înainte de data colectării ovulelor sau a embrionilor
destinate/destinați comercializării;
II.3.4.2. pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului,
efectuat cu un rezultat negativ pe cel puțin două probe (tampoane), prelevate în
perioada la care se face trimitere la punctul II.3.3 din cel puțin nivelul
suprafețelor mucoase ale fosei clitoridiene și ale sinusurilor clitoridiene ale iepei
donatoare;
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( 1)

[II.3.4.2.1.

de două ori, la un interval de cel puțin 7 zile la …………(6) și la
………………..(6), în cazul izolării Taylorella equigenitalis după
cultivare în condiții microaerofile timp de cel puțin 7 zile, realizată
în decurs de 24 de ore de la prelevarea probelor de la animalul
donator sau de 48 de ore în cazul în care probele sunt păstrate la
rece în timpul transportului;]

( 1)

[II.3.4.2.2.

prima dată, la ………………..(6), în cazul detectării genomului
Taylorella equigenitalis prin reacția de polimerizare în lanț (PCR)
sau prin PCR în timp real, efectuată în decurs de 48 de ore de la
prelevarea probelor provenite de la animalul donator.]

fie

și/sau

Probele menționate la punctele II.3.4.2.1. și II.3.4.2.2. nu au fost în
niciun caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau
de 21 de zile (la nivel local) după tratamentul antimicrobian al
iepei donatoare și au fost introduse într-un mediu de transport cu
cărbune activ, cum ar fi mediul Amies, înainte de a fi trimise la
laborator;
( 1)

[II.4.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al inseminării artificiale a iepelor
donatoare cu material seminal recoltat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu
cerințele din capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și capitolul III secțiunea I din anexa D
la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.4.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al fertilizării in vitro a unor ovule care
respectă condițiile din capitolul III secțiunea II punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE cu
material seminal colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din
capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva
92/65/CEE;]

( 1)

[II.4.

ovulele nu au intrat în contact cu material seminal din specia ecvină;]

II.5.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I au fost expediate/expediați la locul de încărcare
într-un recipient sigilat în conformitate cu capitolul III secțiunea II punctul 6 din anexa D la
Directiva 92/65/CEE și având numărul indicat în caseta I.19.

fie

fie

fie

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.30:

Locul de expediere corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de producție a
ovulelor/embrionilor care a realizat colectarea/producția ovulelor/embrionilor.
Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție a
embrionilor sau exploatației de destinație a ovulelor/embrionilor.
Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
„Tipul”: se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo,
embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică în următorul format: zi/lună/an.

Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de către autoritatea competentă și
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE.
(3)
JO L 268, 14.9.1992, p. 54.
(4)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(5)
JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
(6)
Se introduce data.
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Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

31.3.2021

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 51
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
DUPĂ 31 AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE DE 1 OCTOMBRIE 2014, EXPEDIATE DUPĂ
20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A
EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU
EMBRIONII (MODEL „EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”)
UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

INTRA

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara

□ T emperatură ambientală

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document
Condiții de transport

Codul ISO al țării

Adresă

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

□ Navă

CO DUL Q R

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
( 1)

[II.1.

embrionii recoltați in vivo/ ovulele recoltate in vivo (1) descriși/descrise în partea I au fost
colectați/colectate, prelucrați/prelucrate și depozitați/depozitate de către o echipă de colectare de
embrioni(2) autorizată și supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III punctul 1 din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.1.

embrionii produși in vitro/embrionii micromanipulați descriși(1) în partea I au fost produși,
prelucrați și depozitați de o echipă(2) de producție a embrionilor autorizată și supravegheată în
conformitate cu capitolul I secțiunea III punctele 1 și 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii recoltați in vivo descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

ovulele recoltate in vivo descrise în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii produși in vitro descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 3 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

[II.2.

embrionii micromanipulați descriși în partea I îndeplinesc cerințele din capitolul III secțiunea II
punctul 4 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;]

II.3.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I provin de la iepe donatoare care:

fie

fie

fie
fie

Partea II: Certificare

fie
fie

II.3.1. provin din exploatații care îndeplinesc condițiile descrise la articolul 4 alineatul (5) din
Directiva 2009/156/CE(4) în care au fost admise numai ecvidee care îndeplinesc condițiile
descrise la articolele 4 și 5 sau la articolele 12 - 16 din Directiva 2009/156/CE;
II.3.2. îndeplinesc cerințele suplimentare din capitolul IV punctul 4 din anexa D la Directiva
92/65/CEE;
II.3.3. nu au fost utilizate pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data
colectării ovulelor sau embrionilor și între data primei probe menționate la punctele II.3.4.
și II.3.5. și data colectării ovulelor și a embrionilor;
II.3.4. au fost supuse cu rezultate negative unui test de imunodifuzie în gel de agar (testul
Coggins) sau unui test ELISA pentru depistarea anemiei infecțioase ecvine, efectuat pe o
probă de sânge prelevată la data de……………….(3), în cursul celor 30 de zile anterioare
datei primei colectări a ovulelor sau a embrionilor, și ultimul test a fost efectuat pe o probă
de sânge prelevată la ....………………….(3); cu maximum 90 de zile înainte de colectarea
ovulelor și embrionilor;
II.3.5. au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru metrita contagioasă ecvină prin
izolare de Taylorella equigenitalis după o cultivare de 7 - 14 zile cu rezultate negative în
fiecare caz pe probe prelevate în ultimele 30 de zile anterioare datei primei colectări a
ovulelor sau a embrionilor de pe suprafețele mucoaselor fosei clitorisului și ale sinusurilor
clitorisului în două cicluri estrale consecutive la…………(3) și la ………………..(3), și pe
un specimen suplimentar de cultură prelevat în timpul unuia dintre ciclurile estrale din
cervixul endometrial la data de……………….(3);
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fie

[II.4.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al inseminării artificiale a iepelor
donatoare cu material seminal recoltat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu
cerințele din capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și capitolul III secțiunea I din anexa D
la Directiva 92/65/CEE;]

( 1)

fie

[II.4.

embrionii descriși în partea I au fost concepuți ca rezultat al fertilizării in vitro a unor ovule care
respectă condițiile de la capitolul III secțiunea II punctul 2 din anexa D la Directiva 92/65/CEE cu
material seminal colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele de la
capitolul I secțiunea I, capitolul II secțiunea I și capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva
92/65/CEE;]

( 1)

fie

[II.4.

ovulele nu au intrat în contact cu material seminal din specia ecvină;]

II.5.

ovulele sau embrionii descrise/descriși în partea I au fost expediate/expediați la locul de încărcare
într-un recipient sigilat în conformitate cu capitolul III secțiunea II punctul 6 din anexa D la
Directiva 92/65/CEE și având numărul indicat în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Locul de expediere corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de producție a
Caseta I.11:
ovulelor/embrionilor care a realizat colectarea/producția ovulelor/embrionilor.
Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție a
Caseta I.12:
embrionilor sau exploatației de destinație a ovulelor/embrionilor.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30:
„Tipul”: Se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo,
embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni sau echipei de
producere de embrioni care a realizat colectarea/producția ovulelor/embrionilor.
Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producție a embrionilor aprobate de către autoritatea competentă și
enumerate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.
(3)
Se introduce data.
(4)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 52
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE
ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI,
PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE
ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2010, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE
CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE
A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „EQUIOOCYTES-EMB-D-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Ovulele/embrionii(1) descrise/descriși mai sus au fost colectate/colectați de o echipă de colectare(2)
autorizată de autoritatea competentă și au fost prelucrate/prelucrați într-un laborator adecvat;

II.2.

Ovulele/embrionii(1) au fost colectate/colectați de la iepe donatoare care:
II.2.1.

în ziua colectării se aflau în incinte situate pe teritoriul sau, în cazul regionalizării, într-o parte a
teritoriului unui stat membru care era considerat indemn de pesta ecvină africană, în conformitate
cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE(3),

II.2.2.

se aflau în exploatații, sub supraveghere veterinară, care în ziua colectării au îndeplinit condițiile
de la articolul 4 din Directiva 2009/156/CE,

II.2.3.

timp de 60 de zile înainte de recoltare au fost ținute în exploatații în care niciun animal nu
prezenta semne clinice de metrită contagioasă ecvină,

II.2.4.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală în perioada de 30 de zile anterioară colectării
ovulelor/embrionilor(1),

II.2.5.

din cunoștințele mele și în măsura în care am putut constata, nu au intrat în contact cu ecvidee
afectate de o boală infecțioasă sau contagioasă în decursul celor 15 zile imediat anterioare
colectării ovulelor/embrionilor(1);

II.2.6.

în ziua colectării nu prezentau semnele clinice ale niciunei boli infecțioase sau contagioase;

II.3.

Ovulele/embrionii(1) au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați, depozitate/depozitați
transportate/transportați în condiții care respectă cerințele din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.4.

Materialul seminal utilizat pentru inseminarea artificială a iepelor donatoare îndeplinește cerințele
Directivei 92/65/CEE(4)(1);

II.5.

Ovulele utilizate pentru producția de embrioni in vitro respectă cerințele Directivei 92/65/CEE(1).

și

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat colectarea
ovulelor/embrionilor.
Caseta I.12: Locul de destinație corespunde echipei de colectare de embrioni, echipei de producție a embrionilor
sau exploatației de destinație a ovulelor/embrionilor.
Caseta I.19: Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.30: „Tipul”: Se precizează dacă este vorba de: embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo,
embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
Data colectării se indică sub următorul format: zi/lună/an.
Numărul de autorizare al echipei corespunde echipei de colectare de embrioni care a realizat
colectarea ovulelor/embrionilor.
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Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Numai centrele de colectare de embrioni aprobate de către autoritatea competentă și enumerate în
conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului.
(3)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(4)
Nu se aplică ovulelor.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 53
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN UNITATEA DE PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

I.13

Codul ISO al
țării

Locul de încărcare

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

CO DUL Q R

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.14

Data și ora plecării

Codul ISO al țării
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Mijloace de
transport

I.15

I.16

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Transportator
Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara
I.17

Document

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

□ Refrigerat

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

31.3.2021

□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a/au fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):
II.1.1.

este aprobată și păstrată într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]

II.2.

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și

( 2)

[II.2.1.

Partea II: Certificare

fie

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), , și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11. și situată în statul
membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a
sănătății animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
[Modelul EQUI-SEM-A-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-SEM-B-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-SEM-C-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-SEM-D-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), , și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în unitatea de prelucrare a materialului germinativ indicată în caseta I.11. situată în alt stat
membru, acest transfer fiind însoțit de un certificat (certificate) în conformitate cu:

fie
[Modelul EQUI-SEM-A-INTRA (4);]
și/sau [Modelul EQUI-SEM-B-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-SEM-C-INTRA (4);]
( 2)
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( 2)

și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

31.3.2021

EQUI-SEM-D-INTRA (4);]

[Modelul
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), , și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă din acestea enumerat(ă) în
anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei și care respectă
cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune însoțit/însoțite/însoțiți de un
certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul EQUI-SEM-A-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-B-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-C-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-D-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-ENTRY(4);]

II.2.2.

a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.2.3.

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686
și/sau la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această
marcă este indicată în caseta I.30;

II.2.4.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un
medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

( 2)( 6)

[II.2.5.
ermetic;

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și

II.2.6.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
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Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
Caseta I.11:
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul
menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
Caseta I.12:
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
Caseta I.17:
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Caseta I.19:
Se indică numărul sigiliului.
Caseta I.26:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.30:
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(4)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(5)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ecvidee.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 54
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE
GERMINATIVE ENUMERATE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DIN CENTRUL DE DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/686 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010

(MODEL „EQUI-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara
I.13

Locul de încărcare

Țara

CO DUL Q R

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.14

Data și ora plecării

Codul ISO al țării
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Mijloace de
transport

I.15

I.16

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Transportator
Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara
I.17

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

I.20

31.3.2021

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

II.1.1.

este aprobat și păstrat într-un registru de către autoritatea competentă;

II.1.2.

îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]

II.2.

Materialul seminal(2)/oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii
micromanipulați(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și

( 2)

[II.2.1.

fie

Partea II: Certificare

Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a/au fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2):

a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/ de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), , și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor
și care respectă cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
instalațiile și echipamentele stabilite în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați
în centrul de depozitare a materialului germinativ indicat în caseta I.11., situat în statul membru
unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor în temeiul unor cerințe de certificare a sănătății
animale cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de:
( 2)
fie
[Modelul EQUI-SEM-A-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-SEM-B-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-SEM-C-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-SEM-D-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
( 2)
și/sau [Modelul IA din partea A din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul IB din partea B din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul IC din partea C din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul ID din partea D din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
( 2)
și/sau [Modelul din Decizia 95/307/CE a Comisiei(4);]
( 2)
și/sau [II.2.1. a/au
fost
colectat/colectate/colectați
sau
produs/produse/produși,
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a
materialului seminal(2)(3)/ de către o echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de
,
și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
producție
a
embrionilor(2)(3),
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(3) situat
statul membru unde a avut loc colectarea sau producerea sa/lor și care respectă cerințele în ceea
ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și echipamentele stabilite în
partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686, și care a/au fost transferat/transferate/transferați în centrul de depozitare a materialului
germinativ indicat în caseta I.11., situat în alt stat membru, acest transfer fiind însoțit de un
certificat (certificate) în conformitate cu:
( 2)
fie
[Modelul EQUI-SEM-A-INTRA (4);]
( 2)
și/sau [Modelul EQUI-SEM-B-INTRA (4);]
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( 2)

și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

( 2)

și/sau [II.2.1.

( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

31.3.2021

EQUI-SEM-C-INTRA (4);]

[Modelul
[Modelul EQUI-SEM-D-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-INTRA (4);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-INTRA (4);]]
[Modelul IA din partea A din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul IB din partea B din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul IC din partea C din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul ID din partea D din anexa I la Decizia 2010/470/UE(4);]
[Modelul din anexa la Decizia 95/307/CE a Comisiei(4);]
a/au fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/stocați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3)/ de către o echipă de producție a embrionilor(2)(3), , și/sau
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a
materialului germinativ (2)(3), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a
materialului germinativ (2)(3) situat într-o țară terță, teritoriu sau zonă din acestea enumerat(ă) în
anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei și care respectă
cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și care a/au intrat în Uniune însoțit/însoțite/însoțiți de un
certificat (certificate) în conformitate cu:
[Modelul EQUI-SEM-A-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-B-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-C-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-SEM-D-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-ENTRY(4);]
[Modelul 1 din secțiunea A a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(4);]
[Modelul 2 din secțiunea B a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(4);]
[Modelul 3 din secțiunea C a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(4);]
[Modelul 4 din secțiunea D a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(4);]
[Modelul 1 din secțiunea A a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(4);]
[Modelul 2 din secțiunea B a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(4);]
[Modelul 3 din secțiunea C a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(4);]
[Modelul din anexa la Decizia 96/539/CE a Comisiei(4);]

II.2.2.

a/au
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

II.2.3.

este/sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și/sau la articolul
83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, iar această marcă este indicată
în caseta I.30;
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este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.4.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un
medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.4.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

( 2)( 6)

[II.2.5. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și
ermetic;

II.2.6.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
Caseta I.11:
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centrele
de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse
în registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
Caseta I.12:
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
Caseta I.17:
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Caseta I.19:
Se indică numărul sigiliului.
Caseta I.26:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
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„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centrele de depozitare a materialului germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în
registrul menționat la articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7
din Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ aprobate de autoritatea competentă și incluse în registrul menționat la
articolul 101 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429 și la articolul 7 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/686.
(4)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(5)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ecvidee.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A ALBINELOR MELIFERE (MODEL „HBEEINTRA”)
INTRA
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Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării
Transportator
Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat HBEE-INTRA
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Animalele din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe în orice etapă a
ciclului lor de viață, inclusiv puietul de albine:
II.1.1.

Animalele nu au prezentat semne de apariție a locei americane, de Aethina tumida
(gândacul mic de stup) și de Tropilaelaps spp. în timpul examinării vizuale efectuate
în intervalul de 48 de ore anterior plecării.

II.1.2.

Ambalajul acestora și orice hrană pentru animale sau orice alt material însoțitor nu au
prezentat semne de locă americană, de Aethina tumida (gândacul mic de stup) și de
Tropilaelaps spp. în timpul examinării vizuale efectuate în intervalul de 48 de ore
anterior plecării.

Partea II: Certificare

II.2. Conform informațiilor oficiale, animalele îndeplinesc următoarele cerințe de sănătate animală:
II.2.1.

Animalele provin dintr-o stupină situată în centrul unui cerc cu raza de cel puțin 3 km
în care nu a fost raportată loca americană în perioada de 30 de zile anterioară plecării
și care nu este supusă restricțiilor ca urmare a unui focar de locă americană.

II.2.2.

Animalele provin dintr-o unitate situată în centrul unui cerc în jurul unității cu raza
de cel puțin 100 km, în care nu a fost raportată infestarea cu Aethina tumida
(gândacul mic de stup) și Tropilaelaps spp și care nu este supusă restricțiilor ca
urmare a unui caz suspect sau a apariției confirmate a infestării cu Aethina tumida
(gândacul mic de stup) sau Tropilaelaps spp.

(1)II.2.3.

[Animalele provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia cu statutul de
indemn(ă) de infestarea cu Varroa spp. și au fost luate măsuri pentru a se asigura că
acestea sunt protejate împotriva infestării cu Varroa spp. în timpul transportului.]

II.3. Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele din transport
provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată și nu au
fost în contact cu albine melifere care nu au respectat cerințele menționate la punctul II.2.
II.4. Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate de 10 zile a certificatului poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

31.3.2021

„Locul de expediere”: Se indică un sediu înregistrat.
„Locul de destinație”: Se indică un sediu înregistrat.
„Categorie”: Se indică: albine melifere matcă cu maxim 20 de albine însoțitoare,
colonii cu puiet sau altele.

Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 56
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A ALBINELOR MELIFERE MATCĂ CARE FAC
OBIECTUL UNEI DEROGĂRI (MODEL „QUE-INTRA”)
UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

INTRA

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat QUE-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

Partea II: Certificare

II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Animalele nu au prezentat semne de locă americană, de Aethina tumida (gândacul
mic de stup) și de Tropilaelaps spp. în timpul examinării vizuale efectuate în
intervalul de 24 de ore anterior plecării.

II.1.2.

Ambalajul acestora și orice hrană pentru animale sau orice alt material însoțitor nu au
prezentat semne de locă americană, de Aethina tumida (gândacul mic de stup) și de
Tropilaelaps spp. în timpul examinării vizuale efectuate în intervalul de 24 de ore
anterior plecării.

II.1.3.

Controlul documentelor a verificat dacă unitatea de origine a fost inspectată lunar în
timpul sezonului de producție de către autoritatea competentă, cu rezultate negative,
pentru a oferi un nivel de încredere de cel puțin 95 % în depistarea infestării cu
gândacul mic de stup în cazul în care cel puțin 2 % dintre stupi au fost infestați.

II.1.4.

Animalele sunt așezate în cuști individuale, având cel mult 20 de albine însoțitoare.

II.1.5.

Au fost luate măsuri pentru a se asigura că cuștile, containerele sau întregul transport
sunt acoperite cu plase cu ochiuri fine de cel mult 2 mm imediat după examinarea
vizuală în vederea certificării sanitare.

II.2. Conform informațiilor oficiale, animalele îndeplinesc următoarele cerințe de sănătate animală:
II.2.1.

Animalele provin dintr-o stupină situată în centrul unui cerc cu raza de cel puțin 3 km
în care nu a fost raportată loca americană în perioada de 30 de zile anterioară plecării
și care nu este supusă restricțiilor ca urmare a unui focar de locă americană.

II.2.2.

Animalele provin dintr-o unitate situată în centrul unui cerc în jurul unității cu raza
de cel puțin 100 km, în care nu a fost raportată infestarea cu Tropilaelaps spp și care
nu este supusă restricțiilor ca urmare a unui caz suspect sau a apariției confirmate a
infestării cu Tropilaelaps spp.

II.2.3.

În stupină nu a fost raportată infestarea cu gândacul mic de stup și stupina respectivă
este situată la o distanță de cel puțin 30 km de limitele unei zone de protecție cu raza
de cel puțin 20 km stabilită de autoritatea competentă în jurul unei apariții confirmate
a infestării cu gândacul mic de stup.

II.2.4.

stupina nu este situată într-o zonă restricționată prin măsuri de urgență stabilite de
Uniune ca urmare a apariției confirmate a infestării cu gândacul mic de stup.

II.2.5.

stupina de origine este situată într-o zonă în care se află în curs de desfășurare o
supraveghere anuală realizată de către autoritatea competentă în scopul depistării
infestării cu gândacul mic de stup, pentru a oferi un nivel de încredere de cel puțin
95 % în ceea ce privește depistarea infestării cu gândacul mic de stup în cazul în care
cel puțin 2 % din stupine au fost infestate.
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(2)II.2.6.

[Animalele provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă a acestuia cu statutul de
indemn(ă) de infestarea cu Varroa spp. și au fost luate măsuri pentru a se asigura că
acestea sunt protejate împotriva infestării cu Varroa spp. în timpul transportului.]

II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele din
transport provin dintr-o unitate în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată și nu au fost în contact cu albine melifere care nu au respectat cerințele menționate
la punctul II.2.

II.4.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate de 10 zile a certificatului poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică un sediu înregistrat.
„Locul de destinație”: Se indică un sediu înregistrat.
„Tipul de marfă”: a se indica: albinele melifere matcă cu maximum 20 de albine
însoțitoare.

Partea II:
Animalele pot numai fi albine melifere matcă cu maximu m 20 de albine însoțitoare.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 57
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A BINDARILOR (MODEL „BBEE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de
e xpe diere
Nume
Nr. de înregistrare/autorizare

Țara
Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Codul ISO al țării

Țara

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

I.9

Adresă
Țara

CO DUL Q R

T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu animale

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

□ Eliberare în natură

□ Centru de expediere

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

apropierea frontierelor

□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și
amelioratori de sol

□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

I.22

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Animalele care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Animalele nu au prezentat semne ale apariției Aethina tumida (gândacul mic de stup)
în timpul examinării vizuale efectuate în intervalul de 48 de ore anterior plecării.

II.1.2.

Ambalajul acestora și orice hrană pentru animale sau orice alt material însoțitor nu au
prezentat semne de gândacul mic de stup în timpul examinării vizuale efectuate în
intervalul de 48 de ore anterior plecării.

Partea II: Certificare

II.2. Conform informațiilor oficiale, animalele provin dintr-o unitate situată în centrul unui cerc cu raza de
cel puțin 100 km, în care nu a fost raportată infestarea cu gândacul mic de stup și care nu este supusă
restricțiilor ca urmare a unui caz suspect sau a apariției confirmate a infestării cu gândacul mic de
stup.
II.3. Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele din transport
provin dintr-o unitate în care nu există o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată și nu au fost
în contact cu bondari care nu au respectat cerințele menționate la punctul II.2.
II.4. Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate de 10 zile a certificatului poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică un sediu înregistrat.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate înregistrată sau aprobată.
„Categorie”: Se indică una dintre următoarele: regine cu maxim 20 de albine
însoțitoare, colonii cu puiet sau altele.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 58
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A ANIMALELOR TERESTRE ÎNTRE UNITĂȚI
IZOLATE (MODEL „CONFINED-LIVE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de
e xpe diere
Nume

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

Adresă
Țara

Adresă
Codul ISO al țării

Țara

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Nume

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

Document

Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu animale

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

□ Eliberare în natură

□ Centru de expediere

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

apropierea frontierelor

□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și
amelioratori de sol

□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Jurnalul de
călătorie
Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

□ da

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

□ nu

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat CONFINED-LIVE-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:

II.2.

II.1.1.

Unitatea lor izolată de expediere este aprobată în conformitate cu articolele 97 și 99 din
Regulamentul (UE) 2016/429.

II.1.2.

Acestea nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor, în special ale bolilor
relevante enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al
Comisiei, în cursul examinării clinice sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, al
inspecției clinice, care a fost efectuată în perioada de 48 de ore anterioară plecării
transportului, la............................. (a se introduce data zz/ll/aaaa).

Conform informațiilor oficiale, animalele care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc
următoarele cerințe sanitare:
II.2.1.

Partea II: Certificare

( 2)( 3)

fie[II.2.2.

( 2)( 3)

și/sau [II.2.2.

( 2)

fie

Ele provin dintr-o unitate izolată care nu face obiectul unor restricții de circulație care
afectează animalele ce urmează să fie deplasate.
Provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24), în care, în ultimele 24 de luni, nu a fost confirmat niciun caz de
infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în populația de animale vizată și nu
au fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și cerințele prevăzute
la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei sunt îndeplinite.]
provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.2.1.

au fost ținute într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de infecția cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu articolul 40
alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei

( 2)

[II.2.2.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.2.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în
statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]

( 2)

[II.2.2.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]

fie
și/sau

și/sau
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( 2)

și/sau

[II.2.2.2.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori și

( 2)

[II.2.2.2.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

( 2)

[II.2.2.2.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.2.2.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

[II.2.2.3.

au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii limbii
albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

( 2)

[II.2.2.3.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]

( 2)

[II.2.2.3.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]

[II.2.2.4.

au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și

( 2)

[II.2.2.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]

( 2)

[II.2.2.4.2.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]

fie
și/sau

și/sau

( 2)

și/sau

fie
și/sau

( 2)

și/sau

fie
și/sau

( 2)( 3)

și/sau[II.2.2.

( 2)

fie

L 113/381

provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă care nu este nici indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de eradicare pentru
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele prevăzute la articolul 32
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.2.2.1.

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor în timpul transportului la locul de
destinație și au fost protejate în continuare împotriva atacurilor vectorilor într-o
unitate protejată de vectori și

( 2)

[II.2.2.1.1.

fie

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]
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( 2)

[II.2.2.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data începerii perioadei
de protecție împotriva atacurilor vectorilor]]

( 2)

[II.2.2.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data începerii perioadei de
protecție împotriva atacurilor vectorilor;]]]

[II.2.2.2.

au fost ținute, cel puțin timp de 60 de zile înainte de plecare, într-o unitate situată
într-un stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în jurul
unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în conformitate cu
cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa V la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și

( 2)

[II.2.2.2.1.

animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și se află în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și

( 2)

[II.2.2.2.1.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]

( 2)

[II.2.2.2.1.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse
unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției
imunitare, astfel cum este menționată în specificațiile
vaccinului;]]]]

[II.2.2.2.2.

animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul locului în care au
fost ținute animalele, și

( 2)

[II.2.2.2.2.1.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]

( 2)

[II.2.2.2.2.2.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației;]]]]

și/sau

și/sau

( 2)

și/sau

fie

fie
și/sau

( 2)

și/sau

fie

fie

( 2)( 3)

și/sau[II.2.2.

31.3.2021

Nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de origine a
autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a acestuia
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( 2)

fie

L 113/383

[II.2.2.1.

care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în condițiile
prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/689 și

( 2)

[II.2.2.1.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.1.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.1.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau

[II.2.2.2.

care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și
celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.2.2.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.2.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.2.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

( 2)

[II.2.2.2.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament delegat, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
( 2)

și/sau

[II.2.2.3.

nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată

( 2)

[II.2.2.3.1.

fie

fără nicio condiție, și
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( 2)

[II.2.2.3.2.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.2.3.3.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.2.3.4.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.2.2.3.5.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
II.3.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului:
II.3.1.

În unitatea izolată de expediere nu există o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată
care afectează animalele ce urmează să fie deplasate.

II.3.2.

Animalele nu au intrat în contact cu animale care fac obiectul restricțiilor de circulație
menționate la punctul II.2.1. sau cu animale cu un statut sanitar inferior.

II.3.3.

Pe baza rezultatelor planului de supraveghere al unității izolate, animalele nu prezintă un risc
semnificativ pentru unitatea izolată de destinație în ceea ce privește răspândirea bolilor pentru
care sunt enumerate.

II.4.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.5.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate de 10 zile a certificatului poate fi prelungită cu
durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la ……………(a se introduce data).

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:

L 113/385

„Locul de expediere”:
conformitate cu articolele
„Locul de destinație”:
conformitate cu articolele

Se indică o unitate izolată
97 și 99 din Regulamentul (UE)
Se indică o unitate izolată
97 și 99 din Regulamentul (UE)

de expediere aprobată în
2016/429.
de expediere aprobată în
2016/429.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai în cazul animalelor din familiile Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae,
Moschidae sau Tragulidae.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

L 113/386

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 59
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A PRIMATELOR ÎNTR-O UNITATE IZOLATĂ
(MODEL „CONFINED-PRIMATE-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de
e xpe diere
Nume

I.7

CO DUL Q R

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

Nr. de înregistrare/autorizare

Nume

Adresă
Țara

Adresă
Codul ISO al țării

Țara

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Țara

Codul ISO al țării

I.17 Documente de însoțire

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu animale

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

□ Eliberare în natură

□ Centru de expediere

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

apropierea frontierelor

□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și
amelioratori de sol

□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

I.22

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

Acestea nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor, în special ale bolilor
relevante enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882
al Comisiei, în cursul examinării clinice sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă,
al inspecției clinice, care a fost efectuată în perioada de 48 de ore anterioară plecării
transportului, la .......................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

II.1.2.

Circulația acestora a fost autorizată printr-un acord al autorității competente din statul
membru de origine și al autorității competente din statul membru de destinație în
temeiul articolului 63 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688
al Comisiei.

Partea II: Certificare

II.2. Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului:
II.2.1.

Animalele provin dintr-o unitate unde nu există o mortalitate anormală cu o cauză
nedeterminată.

II.2.2.

Animalele sunt transportate direct către unitatea izolată de destinație.

II.3. Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.
II.4. Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate de 10 zile a certificatului poate fi
prelungită cu durata deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate izolată de expediere aprobată în
conformitate cu articolele 97 și 99 din Regulamentul (UE) 2016/429.
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Partea II:
(1)

Mode l de ce rtificat CONFINED-PRIMATE-INTRA

Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

L 113/389
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CAPITOLUL 60
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL,
OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ANIMALE TERESTRE DEȚINUTE ÎN
UNITĂȚI IZOLATE, CARE AU FOST COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI
ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 (MODEL „GP-CONFINED-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de
e xpe diere
Nume
Nr. de înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume

Adresă
Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Codul ISO al țării

Țara

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu animale

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

□ Eliberare în natură

□ Centru de expediere

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

apropierea frontierelor

□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și
amelioratori de sol

□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

I.22

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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Mode l de ce rtificat GP-CONFINED-INTRA

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Materialul seminal(1)/embrionii recoltați in vivo (1)/oocitele(1)/ embrionii produși în vitro (1)/
descris/descrise/descriși
în
partea
I
a/au
fost
embrionii
micromanipulați(1)
colectat/colectate/colectați, prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați, și
expediat/expediate/expediați de la unitatea izolată(2) care

Partea II: Certificare

II.2.

II.1.1.

este aprobată, deține un număr de autorizare unic și este păstrată într-un registru de
către autoritatea competentă;

II.1.2.

respectă cerințele în ceea ce privește carantina, izolarea și alte măsuri de
biosecuritate, măsurile de supraveghere și control, instalațiile și echipamentele
menționate la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și a/au fost obținut/obținute/obținuți de la
animale donatoare care
II.2.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.2.2.

au rămas într-o singură unitate izolată de origine pentru o perioadă de cel puțin 30 de
zile înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);

( 1)

[II.2.3.

sunt bovine și sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 38 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.]

( 1)

[II.2.3.

sunt porcine și sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 52 alineatul (1) sau
articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.]

( 1)

[II.2.3.

sunt ovine sau caprine și sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 45
alineatul (2) sau (4) sau la articolul 46 alineatul (1), (2) sau (3) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.]

( 1)

[II.2.3.

sunt ecvidee și sunt identificate astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (1),
articolul 59 alineatul (1) sau articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035.]

( 1)

[II.2.3.

sunt animale terestre altele decât bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee și sunt
identificate și înregistrate în conformitate cu normele unității izolate.]

II.3.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I provine/provin
din unitatea izolată indicată în caseta I.11. și este/sunt destinat/destinate/destinați unei alte unități
izolate.

II.4.

În conformitate cu informațiile oficiale, materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1)
descris/descrise/descriși în partea I a/au fost obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare
care
II.4.1.

nu provin dintr-o unitate izolată, nici nu au intrat în contact cu animale dintr-o unitate
izolată, situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a apariției unei boli de
categoria A, menționată în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/1882 al Comisiei, sau a unei boli emergente relevante pentru specia de animale
donatoare respective;
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II.4.2.

II.5.

II.6.

L 113/393

provin dintr-o unitate izolată în care nu a fost raportată nicio boală de categoria D
relevantă pentru specia respectivă, astfel cum se menționează în anexa la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882, timp de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1).

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, materialul
seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I a/au fost
obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.5.1.

au fost examinate din punct de vedere clinic de medicul veterinar al unității
responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea izolată și, la data colectării
materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1), nu au prezentat niciun simptom de
boală.

II.5.2.

în măsura posibilului, nu au fost utilizate pentru reproducere naturală într-o perioadă
de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/
embrionilor(1) și în perioada de colectare.

Din informațiile pe care le dețin și pe baza controlului documentar al datelor transmise de
medicul veterinar al unității responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea izolată, materialul
oocitele(1)/
embrionii(1)descris/descrise/descriși în
partea
I
este/sunt
seminal(1)/
introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate
cu cerințele prevăzute în
( 1)( 2)

[Articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei și marca respectivă este
indicată în caseta I.30.]

( 1)( 3)

[Articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 și marca respectivă este indicată în caseta
I.30.]

II.7.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I
II.7.1.

este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.7.1.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către medicul
veterinar al unității responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea
izolată, sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă
numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.7.1.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

[II.7.1.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale;]

( 1)( 4)

( 1)( 2)( 5)

[II.7.2.

II.7.3.

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod
sigur și ermetic;
este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate
între ele prin compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:
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Mode l de ce rtificat GP-CONFINED-INTRA

„Locul de expediere”: Se indică adresa și numărul de autorizare unic al unității izolate
de expediere a transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul de autorizare unic al unității izolate
de destinație a transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al centrului/unității”: Se indică numărul
de autorizare unic al unității izolate de colectare și producție a materialului seminal, a
oocitelor sau a embrionilor care face/fac parte din transport.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Se aplică transportului de material seminal, oocite sau embrioni provenit/provenite/proveniți de la bovine,
porcine, ovine, caprine sau ecvidee.
(3)
Se aplică transportului de material seminal, oocite sau embrioni provenit/provenite/proveniți de la alte
animale terestre decât bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee.
(4)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(5)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați provenite/proveniți de la bovine, porcine,
ovine, caprine sau ecvidee.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 61
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU CIRCULAȚIA ÎNTRE STATELE MEMBRE A CÂINILOR,
PISICILOR ȘI DIHORILOR DOMESTICI (MODEL „CANIS-FELIS-FERRETSINTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală

I.4

Nume

Autoritatea competentă
locală
O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare,
inde pendent de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Țara
I.5

Codul ISO al țării

De stinatar

I.6

Țara
I.7
I.8
I.11

Codul ISO al țării

Țara de origine

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
Codul ISO al țării

Codul ISO al țării

Țara
I.14

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Navă

Codul ISO al țării

Codul ISO al țării

Re giunea de origine
Locul de
e xpe diere
Nume
Nr. de înregistrare/autorizare

Țara

I.15

Țara

Cod

Adresă

I.13

CO DUL Q R

Data și ora plecării

I.16 Transportator
Nume

□ Aeronavă

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

T ip

Cod

Țara
Referința documentului
comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Congelat
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru

□ Unitate de acvacultură în scopuri

de purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului
uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)
Codul ISO al
Statul membru
țării
Codul ISO al
Statul membru
țării
Codul ISO al
Statul membru
țării

I.23

□ Pe ntru export
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Jurnalul de
călătorie
Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de
identificare

□ da

□ nu

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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UNIUNEA EURO PEANĂ
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Câinii, pisicile și dihorii domestici(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc
următoarele cerințe:
II.1.1.

[în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.]

( 2)

[printr-un tatuaj clar lizibil, aplicat înainte de 3 iulie 2011.]

fie
și/sau

Partea II: Certificare

(3)

Sunt identificate individual:

( 2)

II.1.2.

Sunt însoțite de documentul de identificare individuală astfel cum se prevede la articolul 71
din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.

II.1.3.

Au fost supuse unui examen clinic sau unei inspecții clinice la ............................... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) în perioada de 48 de ore anterioară plecării și nu au prezentat
simptome sau semne clinice ale bolilor.

[II.1.4.

Provin din unități înregistrate sau autorizate în care, conform informațiilor oficiale, nu a fost
raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în perioada de 30 de zile
anterioară plecării și în care, din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația
operatorului, nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.]

II.2. Câinii, pisicile și dihorii domestici(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc
următoarele cerințe:
(2)fie

[II.2.1.

Animalele descrise aveau o vârstă de mai puțin de 12 săptămâni la data vaccinării împotriva
rabiei și au trecut cel puțin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva rabiei
efectuată în conformitate cu cerințele de valabilitate stabilite în partea 1 din anexa VII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, și orice revaccinare ulterioară a fost
efectuată în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare.]

(2)fie

[II.2.1.

Animalele sunt destinate transportului direct în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 către unitatea izolată indicată în caseta I.12 din partea
I.]

(2)fie

[II.2.1.

Animalele au o vârstă de mai puțin de 12 săptămâni și nu au fost vaccinate împotriva rabiei,
sau au vârsta cuprinsă între 12 și 16 săptămâni și au beneficiat de un ciclu complet de
vaccinare primară împotriva rabiei în conformitate cu cerințele de valabilitate stabilite în
partea I din anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 cu mai puțin de 21 de zile
înainte de plecare, iar statul membru de destinație a informat publicul, în conformitate cu
articolul 57 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688, că autorizează circulația acestor
animale pe teritoriul său; și

(2)fie

[sunt însoțite de o declarație a operatorului sau a deținătorului de animale de companie(4),
atașată la prezentul certificat care precizează că, de la naștere până la momentul expedierii,
animalele nu au intrat în contact cu animale terestre deținute suspectate de infecție cu
virusul rabic sau cu animale sălbatice din speciile enumerate pentru infecția cu virusul
rabic;]

(2)fie

[femela de care încă depind este mama lor și, din documentul de identificare individual al
acestei femele, se poate stabili că a primit înainte de naștere o vaccinare antirabică care a
respectat cerințele de valabilitate prevăzute în partea I din anexa VII la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688;]
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

[II.2.2.

Câinii, datorită destinației lor preconizate(5) indicată în caseta I.10 sau în caseta I.11, în
cazul în care se aplică regionalizarea:

(2)fie

[au fost tratați împotriva Echinococcus multilocularis în conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul delegat (UE) 2018/772 al Comisiei.]

(2)fie
(2)fie

(3)

[II.2.2.

[nu au fost tratați împotriva

(6)

Echinococcus multilocularis.]]

Animalele sunt destinate transportului direct în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 către unitatea izolată indicată în caseta I.12 din partea
I.]

[II.3. Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.4.

(3)Atestare

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.
privind bunăstarea animalelor

La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:

Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de expediere înregistrată, un adăpost
autorizat pentru câini, pisici și dihori domestici, o unitate autorizată pentru operațiuni
de colectare sau o gospodărie [în cazul circulației câinilor, pisicilor sau dihorilor
domestici, alta decât circulația necomercială, efectuată în conformitate cu articolul 55
și, după caz, cu articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688].
„Locul de destinație”: Se indică o unitate de destinație înregistrată, un adăpost
autorizat pentru câini, pisici și dihori domestici, o unitate autorizată pentru operațiuni
de colectare, o gospodărie [în cazul circulației câinilor, pisicilor sau dihorilor
domestici, alta decât circulația necomercială, efectuată în conformitate cu articolul 55
și, după caz, cu articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sau o unitate
izolată.
„Numărul de identificare”: Se indică, pentru fiecare animal care face parte din
transport, codul alfanumeric al acestuia.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Nu se aplică circulației câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici, alta decât circulația necomercială,
efectuată în conformitate cu articolul 55 și, după caz, cu articolul 56 din Regulamentul (UE) 2020/688.
(4)
Declarația menționată la punctul II.2.1. care trebuie anexată la certificat este prevăzută în capitolul 61 din
anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403 (după modelul de certificat de sănătate
animală).
(5)
State membre sau părți ale acestora enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/878 al Comisiei.
(6)
Tratamentele împotriva Echinococcus multilocularis, dacă sunt administrate după data semnării
prezentului certificat, trebuie să fie completate și documentate în conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul delegat (UE) 2018/772 al Comisiei.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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Model de declarație la care se face referire în certificatul prevăzut la articolul 54
alineatul (1) litera (b) punctul (i) sau la articolul 56 litera (b) punctul (i) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și care trebuie anexat la acesta
Subsemnata/Subsemnatul,
…………………………………………………………………………………………………………..1 .
[operator sau deținător de animale de companie care întreprinde activități de circulație a câinilor, pisicilor sau
dihorilor domestici, alta decât circulația necomercială, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688]

declar că, de la naștere până la momentul plecării, animalele nu au intrat în contact cu animale
terestre deținute suspectate de infecție cu virusul rabic sau cu animale sălbatice din speciile
enumerate pentru infecția cu virusul rabic.

Transponder/tatuaj 2

1
2

A se completa cu majuscule
Se elimină dacă este cazul

Numărul
pașaportului/certificatului
sănătate animală2

de
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CAPITOLUL 62
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL,
OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA CÂINI (CANIS LUPUS FAMILIARIS)
ȘI PISICI (FELIS SILVESTRIS CATUS), CARE AU FOST COLECTAȚI SAU
PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU
REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2020/686 (MODEL„GP-CANIS-FELIS-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

Codul ISO al
țării

Partea I: Descrierea transportului

Țara
I.5

De stinatar

Codul ISO al
țării
Codul ISO al
țării
Cod

Țara
I.7

Țara de origine

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de
transport

I.16

Transportator

□ Navă

CO DUL Q R

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17

□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Documente de însoțire
T ip

Document

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță

I.22

Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) provenit/provenite/proveniți de la câini (1)/
pisici(1)descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii
artificiale și a/au fost obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.1.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.1.2.

sunt

( 1)

[marcate prin implantarea unui transponder în conformitate cu articolul 17 alineatul
(1) din Regulamentul (UE) 576/2013;]

( 1)

[marcate printr-un tatuaj clar lizibil în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 576/2013;]

( 1)

fie

[identificate în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei;]

II.1.3.

li s-a administrat un vaccin antirabic care respectă cerințele de validitate prevăzute în
partea 1 din anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei.

fie

Partea II: Certificare

fie

II.2.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I provine/provin
dintr-o unitate înregistrată căreia i-a fost atribuit de către autoritatea competentă un număr de
înregistrare unic, astfel cum se indică în caseta I.11.

II.3.

În conformitate cu informațiile oficiale, materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1)
descris/descrise/descriși în partea I a/au fost obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare
care

II.4.

II.3.1.

provin din unități în care infecția cu virusul rabic nu a fost confirmată pentru o
perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal(1)/
oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.3.2.

respectă toate măsurile sanitare preventive pentru boli sau infecții, altele decât rabia,
prevăzute în partea 2 din anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, materialul
seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) a/au fost obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.4.1.

nu au prezentat niciun simptom de boală în ziua colectării materialului seminal(1)/
oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.4.2.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală într-o perioadă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1) și în
perioada de colectare.

II.5.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
așezat/așezate/așezați într-un container sigilat, iar sigiliul poartă numărul indicat în caseta I.19.

II.6.

Din informațiile pe care le dețin și pe baza controlului documentar al datelor transmise de
operator, materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I
este/sunt așezat/așezate/așezați în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei, iar marca respectivă este indicată în caseta I.30.
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Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: se indică adresa și numărul unic de înregistrare al unității de
expediere a transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare a unității de
destinație, dacă este atribuit de către autoritatea competentă, a transportului de material
seminal, oocite sau embrioni.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se indică „Canis lupus familiaris” sau „Felis silvestris catus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data
colectării/producției”:
Se
indică
data
la
care
a/au
fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
unic de înregistrare al unității de colectare și producție a materialului seminal, a
oocitelor sau a embrionilor care face/fac parte din transport.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.

(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 63
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A ALTOR CARNIVORE (MODEL „OTHCARNINTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.12

Locul de de stinație

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

31.3.2021

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Celelalte carnivore(1)(2) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
II.1.1.

[individual;]

( 3)

[ca grup de animale din aceeași specie ținute împreună în timpul deplasării către destinație;]

II.1.2.

au fost supuse unui examen clinic sau unei inspecții clinice la ................... (a se introduce
data zz/ll/aaaa) în perioada de 48 de ore anterioară plecării și nu au prezentat simptome sau
semne clinice ale bolilor.

II.1.3.

Provin dintr-o unitate înregistrată sau autorizată în care nu a fost raportată infecția cu virusul
rabic la animalele terestre deținute în perioada de 30 de zile anterioară plecării și în care, din
informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, nu a existat o
mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

fie
și/sau

Partea II: Certificare

Sunt identificate:

( 3)

II.2. Celelalte carnivore(1) care fac parte din transportul descris în partea I îndeplinesc următoarele cerințe:
Le-a fost administrat un ciclu complet de vaccinare primară împotriva rabiei și au trecut cel
puțin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva rabiei efectuată în
conformitate cu cerințele de valabilitate stabilite în partea 1 din anexa VII la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, și orice revaccinare ulterioară a fost efectuată în
perioada de valabilitate a vaccinării anterioare.]

(3)fie[II.2.1.

(3)fie

[II.2.1.

[Sunt destinate transportului direct în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688:

(3)fie

[unitatea izolată indicată în caseta I.20 din partea I;]

(3)

fie

[unitatea indicată în caseta I.20 din partea I, în cazul în care aceste animale sunt ținute ca
animale de blană, astfel cum se definește la punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat
(UE) nr. 142/2011 al Comisiei.]]

[II.2.2.

Canidele, altele decât câinii, datorită destinației lor preconizate(4) indicată în caseta I.10 sau
în caseta I.11, în cazul în care se aplică regionalizarea:

(3)fie

[au fost tratate împotriva Echinococcus multilocularis în conformitate cu partea 2 alineatul
(2) din anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]]

(3)fie

[nu au fost tratate împotriva

(5)

Echinococcus multilocularis;]]
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Identificare

31.3.2021

Tratament antiechinococcus
Denumirea și
producătorul
produsului

Data [zz/ll/aaaa] și ora
[00:00] tratamentului

Medic veterinar
responsabil
Numele cu majuscule,
ștampila și semnătura

( 3)

fie[sunt destinate, în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688, transportului direct către:
(3)fie

[unitatea izolată indicată în caseta I.20 din partea I.]]]

(3)fie

[unitatea indicată în caseta I.20 din partea I.], în cazul în care aceste animale sunt ținute ca
animale de blană, astfel cum se definește la punctul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr.
142/2011.]]]

II.3.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/688.

II.4.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică o unitate de expediere înregistrată sau aprobată.
„Locul de destinație”: Se indică o unitate de destinație înregistrată sau aprobată.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare pentru fiecare animal
care face parte din transport.
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Partea II:
(1)
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Alte carnivore înseamnă animale din speciile care aparțin ordinului Carnivora, altele decât câinii, pisicile
și dihorii domestici, astfel cum se definește la articolul 3 alineatul (32) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688.
(3)
Se elimină dacă nu se aplică.
(4)
State membre sau părți ale acestora enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/878 al Comisiei.
(5)
Tabelul menționat la punctul II.2.2. trebuie să fie folosit pentru a indica detaliile privind un tratament
împotriva Echinococcus multilocularis în conformitate cu partea 2 alineatul (2) din anexa VII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, în cazul în care acesta a fost administrat după data semnării
certificatului și înaintea intrării prevăzute în unul dintre statele membre sau în părți ale acestora enumerate
în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 64
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A ANIMALELOR TERESTRE SĂLBATICE (MODEL
„WILD-ANIMALS-INTRA”)
UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

INTRA

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere

I.7

CO DUL Q R

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație

I.9

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16 Transportator

□ Navă

Nr. de înregistrare/autorizare

Data și ora plecării

Nume

□ Aeronavă

Codul ISO al țării

Nr. de înregistrare/autorizare

Adresă
□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara
I.17 Documente de însoțire
T ip

Document
□ T emperatură ambientală

I.18

Condiții de transport

I.19

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Codul ISO al țării

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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I.20

L 113/411

Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare
sau de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Animalele(1) care fac parte din transportul descris în partea I sunt animale terestre sălbatice și îndeplinesc
următoarele cerințe:
II.1.1.

Partea II: Certificare

II.1.2.

II.2.

( 2)

Majoritatea animalelor care fac parte din transport, timp de cel puțin 30 zile înainte de
plecarea transportului, sau de la naștere, dacă au vârsta mai mică de 30 de zile,
II.1.1.1.

au fost rezidente în mod continuu în unitatea de origine;

II.1.1.2.

nu au intrat în contact cu animale deținute cu un statut sanitar inferior sau care au
făcut obiectul unor restricții de circulație din motive de sănătate animală;

II.1.1.3.

nu au intrat în contact direct sau indirect cu animale deținute care au intrat în
Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în perioada de 30 de zile
anterioară plecării animalului.

Acestea nu au prezentat semne clinice sau simptome ale bolilor listate pentru animalele din
specia în cauză sau ale unor boli emergente în cursul examinării clinice sau, în cazul în care
aceasta nu este posibilă, al inspecției clinice, care a fost efectuată în perioada de 24 de ore
anterioară plecării transportului, la ......................... (a se introduce data zz/ll/aaaa).

Conform informațiilor oficiale, animalele terestre sălbatice descrise în partea I nu provin din unități
supuse restricțiilor de circulație sau situate într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor listate
pentru animalele din speciile în cauză.

[II.3.În conformitate cu informațiile oficiale, animalele terestre sălbatice descrise în partea I sunt ungulate și
îndeplinesc următoarele cerințe sanitare:
( 2)

[II.3.1.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și B.
suis la animale terestre sălbatice din speciile enumerate pentru boala respectivă în ultimele 42
de zile anterioare plecării.]

( 2)

[II.3.2.

Provin din unități în care nu au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis) la animalele terestre sălbatice din
speciile enumerate pentru boala respectivă în ultimele 42 de zile anterioare plecării.]

( 2)

[II.3.3.

Provin dintr-un habitat în care nu au fost raportate infecții cu virusul rabic în perioada de 30
de zile anterioară plecării.]

( 2)

[II.3.4.

Provin dintr-un habitat în care nu au fost raportate infecții cu virusul bolii hemoragice
epizootice într-o zonă cu o rază de 150 km la animalele terestre sălbatice din speciile
enumerate pentru boala respectivă în ultimii 2 ani anteriori plecării.]

( 2)

[II.3.5.

Provin dintr-un habitat în care nu a fost raportat antraxul la ungulate în perioada de 15 zile
anterioară plecării.]

( 2)

[II.3.6.

Provin dintr-un habitat în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) în ultimele 30 de zile anterioare plecării.]]
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( 2)
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[II.4.
În conformitate cu informațiile oficiale, animalele terestre sălbatice descrise în partea I fac parte
din familiile Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae sau Tragulidae și
îndeplinesc următoarele cerințe sanitare:

fie[II.4.1.

Provin dintr-un habitat dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecția cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în care, în ultimele 24 de luni, nu a fost confirmat
niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în populația de
animale vizată și nu au fost vaccinate cu un vaccin cu virus viu împotriva infectării cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în perioada de 60 de zile anterioară datei circulației și
cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32
alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei sunt îndeplinite.]

și/sau[II.4.2.

Provin dintr-un habitat aflat într-un stat membru sau într-o zonă reglementată de programul de
eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele
prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și

( 2)

( 2)

fie

[II.4.2.1.

au fost rezidente într-un stat membru sau într-o zonă indemnă sezonier de
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), în conformitate cu
articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei

( 2)

fie

[II.4.2.1.1.

cel puțin în timpul celor 60 de zile anterioare datei circulației]]

și/sau

[II.4.2.1.2.

cel puțin în timpul celor 28 de zile anterioare datei circulației și au
fost supuse unui test serologic, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în
statul membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)]]

[II.4.2.1.3.

cel puțin în timpul celor 14 zile anterioare datei circulației și au fost
supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după data intrării animalului în statul
membru indemn sezonier sau în zona indemnă sezonier de virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]]]

( 2)

( 2)

( 2)

și/sau

și/sau

[II.4.2.2.

au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul bolii limbii
albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă, și se află în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

( 2)

[II.4.2.2.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data
circulației]]

( 2)

[II.4.2.2.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după instalarea protecției imunitare, astfel cum este
menționată în specificațiile vaccinului;]]]

fie
și/sau
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( 2)

și/sau

[II.4.2.3.

au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze
anticorpii specifici împotriva tuturor serotipurilor 1-24 ale infecției cu virusul
bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în statul membru sau în zona
respectivă și

( 2)

[II.4.2.3.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data circulației]]

( 2)

[II.4.2.3.2.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data circulației, iar animalul a fost supus unui test
PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate cu cel mult
14 zile înainte de data circulației;]]]

fie
și/sau

( 2)

și/sau[II.4.3.

31.3.2021

Provin dintr-un habitat aflat într-un stat membru sau într-o zonă care nu este nici indemnă de
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), nici reglementată de programul de
eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și cerințele
prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 32 alineatul (2) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 sunt îndeplinite, și
[II.4.3.1.

au fost rezidente, timp de cel puțin 60 de zile înainte de plecare, într-un habitat
aflat într-un stat membru sau într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 150 km în
jurul unității, supravegherea a fost efectuată în perioada respectivă în
conformitate cu cerințele prevăzute în partea II capitolul 1 secțiunile 1 și 2 din
anexa V la Regulamentul (UE) 2020/689 și

( 2)

[II.4.3.1.1.

animalele au fost vaccinate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul habitatului în care
au fost rezidente animalele, și se află în perioada de imunitate
garantată în specificațiile vaccinului și

( 2)

[II.4.3.1.1.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de
data circulației]]]

( 2)

[II.4.3.1.1.2.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse
unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției
imunitare, astfel cum este menționată în specificațiile
vaccinului;]]]]

[II.4.3.1.2.

animalele au fost imunizate împotriva serotipurilor 1-24 ale infecției
cu virusul bolii limbii albastre, care au fost raportate în ultimii 2 ani
într-o zonă cu o rază de cel puțin 150 km în jurul habitatului în care
au fost rezidente animalele, și

( 2)

[II.4.3.1.2.1.

fie

fie
și/sau

( 2)

și/sau

fie

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
60 de zile înainte de data circulației]]]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

Mode l de ce rtificat WILD-ANIMALS-INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ
( 2)

fie

( 2)

și/sau[II.4.4.

( 2)

fie

L 113/415

[II.4.3.1.2.2.

animalele au fost supuse unui test serologic efectuat,
cu rezultate pozitive, pe probe prelevate cu cel puțin
30 de zile înainte de data circulației și unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data circulației;]]]]

Nu îndeplinesc cerințele prevăzute în partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctele 1-3 din anexa
V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și autoritatea competentă din statul membru de
origine a autorizat circulația acestor animale într-un alt stat membru sau într-o zonă a acestuia
[II.4.4.1.

care are statutul de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și celelalte
state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în condițiile
prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/689 și

( 2)

[II.4.4.1.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.1.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.1.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.1.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite]]
( 2)

și/sau

[II.4.4.2.

care deține un program aprobat de eradicare pentru infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat Comisia și
celelalte state membre cu privire la faptul că această circulație este autorizată în
condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.4.4.2.1.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 5 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.2.2.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 6 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.2.3.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 7 din anexa V la respectivul
regulament, și

( 2)

[II.4.4.2.4.

partea II capitolul 2 secțiunea 1 punctul 8 din anexa V la respectivul
regulament, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite;]]]
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( 2)

și/sau

31.3.2021

[II.4.4.3.

nu sunt indemne de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
nici nu fac obiectul programului de eradicare pentru infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24) și statul membru de destinație a informat
Comisia și celelalte state membre că o astfel de circulație este autorizată

( 2)

[II.4.4.3.1.

fără nicio condiție, și

( 2)

[II.4.4.3.2.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 5 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.4.4.3.3.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 6 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.4.4.3.4.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 7 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

( 2)

[II.4.4.3.5.

sub rezerva condițiilor menționate în partea II capitolul 2 secțiunea 1
punctul 8 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689, și

fie
și/sau
și/sau
și/sau
și/sau

cerințele prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c)
sau la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2020/688 și cerințele prevăzute la articolul 33 din respectivul
regulament delegat sunt îndeplinite.]]]
II.5.

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, animalele terestre sălbatice
provin dintr-un habitat în care nu a existat o mortalitate anormală cu o cauză nedeterminată.

II.6.

Se iau măsuri pentru deplasarea transportului în conformitate cu articolul 101 alineatele (1), (2) și (3) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/688.

II.7.

Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data eliberării sale. În cazul transportului pe cale
navigabilă/maritimă a animalelor, perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită cu durata
deplasării pe cale navigabilă/maritimă.

Atestare privind bunăstarea animalelor
La momentul inspecției, animalele care fac obiectul prezentului certificat de sănătate au fost apte pentru a fi
transportate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, deplasarea fiind
prevăzută să înceapă la……………(a se introduce data).
Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

L 113/417

„Locul de expediere”: Se indică un habitat de origine a animalelor care fac parte din
transport.
„Locul de destinație”: Se indică un habitat sau o unitate de destinație finală a
transportului.
„Numărul de identificare”: Se indică codurile de identificare ale animalelor care fac
parte din transport.

Partea II:
Unul sau mai multe animale pot face parte dintr-un transport.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura

L 113/418

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 65
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA
ÎNTRE STATELE MEMBRE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL,
OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ANIMALE DIN CAMELIDAE ȘI
CERVIDAE, CARE AU FOST COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/686 (MODEL „GP-CAM-CER-INTRA”)
INTRA

UNIUNEA EURO PEANĂ

Partea I: Descrierea transportului

I.1

Expe ditor

I.2

Re fe rință IMSOC

Nume

I.2a

Re fe rință locală

Adresă

I.3

Autoritatea competentă centrală

Țara
I.5

Codul ISO al țării

CO DUL Q R

I.4

Autoritatea competentă locală

I.6

Nume

O pe rator care desfășoară operațiuni de colectare, independent
de o unitate
Nume
Nr. de înregistrare

Adresă

Adresă

De stinatar

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

Nume
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

I.13

Locul de încărcare

I.14

I.15

Mijloace de
transport

I.16

□ Navă

□ Aeronavă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

□ Altele

Țara

Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului

Nr. de înregistrare/autorizare

Codul ISO al țării

Documente de însoțire
T ip

□ T emperatură ambientală

Condiții de transport

Transportator
Adresă

Document

I.19

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

Nume

I.17

I.18

Nr. de înregistrare/autorizare

Cod

Țara
Codul ISO al țării
Referința documentului comercial
□ Refrigerat
□ Congelat

Nr. sigiliului
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Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în continuare

□ Sacrificare

□ Unitate izolată

□ Materiale germinative

□ Ecvideu înregistrat

□ Circ ambulant/număr cu

□ Expoziție

□ Eveniment sau activitate în

animale

apropierea frontierelor

□ Centru de expediere

□ Eliberare în natură
□ Prelucrare suplimentară

□ Îngrășăminte organice și

□ Zonă de relocare/centru de

□ Unitate de acvacultură în scopuri

purificare

ornamentale

□ Uz tehnic

□ Unitate de carantină sau similară

□ Animale acvatice vii

□ Altele

amelioratori de sol
□ Produse destinate consumului

□ Polenizare

uman

destinate consumului uman

I.21

I.22

□ Pe ntru tranzit printr-o țară terță
Țara terță

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Punctul de intrare

Codul PT F

□ Pe ntru tranzit prin statul membru (statele membre)

I.23

□ Pe ntru export

Statul membru

Codul ISO al țării

Țara terță

Codul ISO al țării

Statul membru

Codul ISO al țării

Punctul de ieșire

Codul PT F

Statul membru

Codul ISO al țării
□ da

□ nu

I.24

Durata estimată a călătoriei

I.25

Jurnalul de călătorie

I.26

Numărul total de pachete

I.27

Cantitatea totală

I.28
I.30

Gre utatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)
De scrierea transportului

I.29

Spațiul total prevăzut pentru transport

Codul NC

Specia

Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
T ip

Regiunea de
origine

Depozitul frigorific

Marca de
identificare

T ipul de ambalaj

Greutatea
netă

A batorul

T ipul de tratament

Natura mărfii

Numărul de pachete

Numărul
lotului

Data
colectării/producției

Unitatea
producătoare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

Partea II: Certificare

II.1.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și a/au fost obținut/obținute/obținuți de la
animale donatoare care
II.1.1.

s-au născut și au rămas de când s-au născut în Uniune sau au intrat în Uniune în
conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune;

II.1.2.

au rămas într-o singură unitate de origine pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);

( 1)

[II.1.3.

sunt animale din familia Camelidae și sunt identificate individual în conformitate cu
articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.]

( 1)

[II.1.3.

sunt animale din familia Cervidae și sunt identificate în conformitate cu articolul 73
alineatul (2) sau articolul 74 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035.]

II.2.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I provine/provin
dintr-o unitate înregistrată căreia i-a fost atribuit de către autoritatea competentă un număr de
înregistrare unic, astfel cum se indică în caseta I.11.

II.3.

În conformitate cu informațiile oficiale, materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) a/au fost
obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.3.1.

nu provin dintr-o unitate situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a apariției
febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de
Rift, a infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare sau a unei boli emergente
relevante pentru acele specii de animale terestre deținute, și nici nu au intrat în
contact cu animale provenite dintr-o astfel de unitate;

II.3.2.

provin dintr-o unitate în care, în cursul unei perioade de cel puțin 12 luni înainte de
data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1)

II.3.3.

II.3.2.1.

s-a desfășurat un program de supraveghere pentru depistarea infecției cu
complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și
M. tuberculosis) în conformitate cu partea 2 sau 3 din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei;

II.3.2.2.

nu a fost introdus niciun animal din familia Camelidae sau Cervidae
care nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctul II.3.2.1.;

II.3.2.3.

în cazul unei suspiciuni de infecție cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), s-au efectuat
investigații și boala a fost exclusă;

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu Brucella abortus,
Brucella melitensis și Brucella suis în cursul perioadei de cel puțin 42 de zile
anterioare datei colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);
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( 1)

[II.3.4.

sunt animale din familia Camelidae și provin dintr-o unitate în care toate animalele
prezente au fost supuse unui test pentru infecția cu Brucella abortus, Brucella
melitensis și Brucella suis, astfel cum se descrie în partea 1 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate în cursul perioadei de 30 de zile anterioare datei colectării materialului
seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

II.3.5.

provin dintr-o unitate în care nu au fost raportate infecții cu rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă în cursul cel puțin a celor 30 de zile
anterioare datei colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.3.6.

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu virusul bolii hemoragice
epizootice în timpul unei perioade de cel puțin 2 ani anteriori colectării materialului
seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1) pe o rază de 150 km în jurul unității respective;

II.3.7.

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu virusul rabic în cursul
unei perioade de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării materialului seminal(1)/
oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.3.8.

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu antrax în cursul unei
perioade de cel puțin 15 zile anterioare datei colectării materialului seminal(1)/
oocitelor(1)/ embrionilor(1);

II.3.9.

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) în cursul unei perioade de cel puțin 30 de zile
anterioare datei colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1), și

( 1)

fie

[nu au existat cazuri confirmate de infecție cu tripanozomiaza animalelor în ultimii 2
ani;]

( 1)

fie

[tripanozomiaza animalelor a fost confirmată în cursul celor 2 ani anteriori și, în
urma ultimului focar de boală, unitatea a rămas sub restricții de circulație până în
momentul în care
– animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
– animalele rămase în unitate au fost supuse unui test pentru tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) menționat în partea 3 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 și efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate la cel puțin 6 luni după ce animale infectate au fost îndepărtate din
unitate;]

II.3.10.

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):

( 1)

[II.3.10.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea
materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul acestei
colectări, într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia indemn(ă) de
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în care nu a fost
confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]

( 1)

[II.3.10.2. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal(1)/
oocitelor(1)/ embrionilor(1), într-un stat membru sau într-o zonă a acestuia,
care dispune de un program aprobat de eradicare împotriva infectării cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]

fie

și/sau
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( 1)

[II.3.10.3. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier,
timp de cel puțin 60 de zile înainte și pe parcursul colectării materialului
seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1), într-un stat membru sau într-o zonă
a acestuia în care autoritatea competentă de la locul de origine a
transportului de material seminal(1)/ oocite(1)/ embrioni(1) a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de
destinație cu privire la condițiile de stabilire a zonei respective indemne de
boală și la acceptarea transportului de material seminal(1)/ oocite(1)/
embrioni(1);]

( 1)

[II.3.10.4. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile
înainte de colectarea materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1),
precum și pe parcursul colectării acestora;]

( 1)

[II.3.10.5. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în
intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a
materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1);]

( 1)

[II.3.10.6. au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24), cu rezultate negative, efectuat pe probe
de sânge prelevate la începutul și la finalul colectării materialului seminal,
precum și pe parcursul colectării materialului seminal la intervale de cel
puțin 7 zile, în cazul testului de izolare a virusului, sau cel puțin o dată la
28 de zile, în cazul PCR;]

( 1)

[II.3.10.7. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test de identificare a agentului
pentru virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) efectuat pe o probă
de sânge prelevată în ziua colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1).]

și/sau

și/sau

și/sau

și/sau

și/sau

II.4.

31.3.2021

Din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu declarația operatorului, materialul
seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I a/au fost
obținut/obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.4.1.

au fost examinate din punct de vedere clinic de un medic veterinar și nu au prezentat
niciun simptom de boală în ziua colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/
embrionilor(1)

II.4.2.

nu au intrat în contact cu animale care nu au respectat cerințele prevăzute la punctul
II.1.1. și la punctele II.3.1 - II.3.10. în perioada de reședință de cel puțin 30 de zile
prevăzute la punctul II.1.2.;

II.4.3.

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală într-o perioadă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1) și în
perioada de colectare.

II.5.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
așezat/așezate/așezați într-un container sigilat, iar sigiliul poartă numărul indicat în caseta I.19.

II.6.

Din informațiile pe care le dețin și pe baza controlului documentar al datelor transmise de
operator, materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I
este/sunt așezat/așezate/așezați în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei, iar marca respectivă este indicată în caseta I.30.
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Observații
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:
Caseta I.30:

„Locul de expediere”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare al unității de
expediere a transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare al unității de
destinație a transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se indică „Camelidae” sau „Cervidae”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției: Se indică data la care a/au fost colectat/colectate/colectați
sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac
parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
unic de înregistrare al unității de colectare și producție a materialului seminal, a
oocitelor sau a embrionilor care face/fac parte din transport.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.

(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)

Calificarea și titlul

Numele unității locale de
control

Codul unității locale de
control

Data

Ștampila

Semnătura
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ANEXA II
Anexa II conține următoarele modele de certificate de sănătate animală și de certificate de
sănătate animală/oficiale și de declarații de intrare în Uniune și de tranzit prin Uniune:
Modelul
Ungulate
BOV-X

Capitolul 1: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a bovinelor

BOV-Y

Capitolul 2: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a bovinelor care sunt destinate sacrificării

BOV-X-TRANSIT-RU

Capitolul 3: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a
bovinelor destinate tranzitului din regiunea Kaliningrad către alte regiuni din
Rusia prin teritoriul Lituaniei

OV/CAP-X

Capitolul 4: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a ovinelor și caprinelor

OV/CAP-Y

Capitolul 5: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a ovinelor și caprinelor care sunt destinate sacrificării

SUI-X

Capitolul 6: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a porcinelor și a animalelor din familia Tayassuidae

SUI-Y

Capitolul 7: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a porcinelor care sunt destinate sacrificării

RUM

Capitolul 8: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a animalelor din familiile Antilocapridae, Bovidae (altele decât
bovinele, ovinele și caprinele), Giraffidae, Moschidae și Tragulidae

RHINO

Capitolul 9: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a
animalelor din familiile Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae

HIPPO

Capitolul 10: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a animalelor din familia Hippopotamidae

CAM-CER

Capitolul 11: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a camelidelor și cervidelor

Ecvidee
EQUI-X

Capitolul 12: Model de certificat de sănătate animală/oficial și model de
declarație pentru intrarea în Uniune a ecvideelor care nu sunt destinate
sacrificării

EQUI-Y

Capitolul 13: Model de certificat de sănătate animală/oficial și model de
declarație pentru tranzitul prin Uniune a ecvideelor care sunt destinate
sacrificării

EQUI-TRANSIT-X

Capitolul 14: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru tranzitul prin Uniune a ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-TRANSIT-Y

Capitolul 15: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru tranzitul prin Uniune a ecvideelor care sunt destinate sacrificării
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EQUI-RE-ENTRY-30

Capitolul 16: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru reintroducerea în Uniune, după un export temporar pentru o perioadă de
maximum 30 de zile, a cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente
culturale

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Capitolul 17: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru reintroducerea în Uniune a cailor înregistrați pentru competiții după un
export temporar pentru o perioadă de maximum 90 de zile pentru a participa la
evenimente ecvestre organizate sub auspiciile Fédération Equestre
Internationale (FEI)

EQUI- RE-ENTRY-90RACE

Capitolul 18: Model de certificat de sănătate animală și model de declarație
pentru reintroducerea în Uniune a cailor înregistrați pentru curse după un export
temporar de maximum 90 de zile pentru a participa la curse specifice în
Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Japonia, Singapore,
Emiratele Arabe Unite sau Qatar

Ungulate destinate unei unități izolate
CONFINED-RUM

Capitolul 19: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a animalelor enumerate în capitolul 19 secțiunea 1 din anexa II la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei, care provin dintr-o unitate
izolată și sunt destinate acesteia

CONFINED-SUI

Capitolul 20: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a animalelor enumerate în capitolul 20 secțiunea 1 din anexa II la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei, care provin dintr-o unitate
izolată și sunt destinate acesteia

CONFINED-TRE

Capitolul 21: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a animalelor enumerate în capitolul 21 secțiunea 1 din anexa II la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei, care provin dintr-o unitate
izolată și sunt destinate acesteia

CONFINED-HIPPO

Capitolul 22: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a animalelor din familia Hippopotamidae care provin dintr-o unitate izolată și
sunt destinate acesteia

Păsări și materiale germinative provenite de la acestea
BPP

Capitolul 23: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a păsărilor de curte de reproducție, altele decât ratite, și a păsărilor de
curte pentru producție, altele decât ratitele

BPR

Capitolul 24: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a ratitelor de reproducție și a ratitelor pentru producție

DOC

Capitolul 25: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a puilor de o zi, alții decât de ratite

DOR

Capitolul 26: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a puilor de o zi de ratite

HEP

Capitolul 27: Model de certificat sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări de curte altele decât
ratitele

HER

Capitolul 28: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a ouălor pentru incubație provenite de la ratite

SPF

Capitolul 29: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a ouălor fără microorganisme patogene specificate
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SP

Capitolul 30: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a păsărilor de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât ratitele

SR

Capitolul 31: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a ratitelor care sunt destinate sacrificării

POU-LT20

Capitolul 32: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

Capitolul 33: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de
curte, altele decât ratitele

CAPTIVE- BIRDS

Capitolul 34: Model de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în
Uniune a păsărilor captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

Capitolul 35: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive

Albine
QUE

Capitolul 36: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a albinelor melifere matcă

BBEE

Capitolul 37: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a bondarilor

Câini, pisici și dihori domestici
CANIS-FELIS-FERRETS

Capitolul 38: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici

Materiale germinative provenite de la bovine
BOV-SEM-A -ENTRY

Capitolul 39: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din centrul de colectare
a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

BOV-SEM-B-ENTRY

Capitolul 40: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat,
prelucrat și depozitat după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021, în
conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, expediate după 20 aprilie
2021 din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal

BOV-SEM-C-ENTRY

Capitolul 41: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat,
prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva
93/60/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

BOV-OOCYTES-EMB-AENTRY

Capitolul 42: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021,
expediate de echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii

31.3.2021

31.3.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

BOV-in-vivo-EMB-BENTRY

Capitolul 43: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de embrioni recoltați in vivo proveniți de la bovine,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE a Consiliului, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de colectare de embrioni care a colectat embrionii

BOV-in-vitro-EMB-CENTRY

Capitolul 44: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine,
produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE a Consiliului, concepuți utilizând material seminal care
respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului, expediate după 20
aprilie 2021 de către echipa de producție a embrionilor care a produs embrionii

BOV-in-vitro-EMB-DENTRY

Capitolul 45: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine,
produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 în conformitate cu
Directiva 89/556/CEE a Consiliului, concepuți utilizând material seminal
provenit din centre de colectare și depozitare a materialului seminal aprobate de
către autoritatea competentă din țara exportatoare, expediate după 20 aprilie
2021 de către echipa de producție a embrionilor care a produs embrionii

BOV-GP-PROCESSINGENTRY

Capitolul 46: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului germinativ:
-

-

-

-

-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel
cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva
93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021;
stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021;
stocurile de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal care
respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului;
stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal
provenit din centre de colectare sau de depozitare a materialului
seminal aprobate de autoritatea competentă din țara exportatoare
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Capitolul 47: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului germinativ:
-

-

-

-

-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel
cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după
31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021 și;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și
depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva
93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021;
stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021;
stocurile de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal care
respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului;
stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE
înainte de 21 aprilie 2021 și concepuți utilizând material seminal
provenit din centre de colectare sau de depozitare a materialului
seminal aprobate de autoritatea competentă din țara exportatoare

Materiale germinative provenite de la ovine și caprine
OV/CAP-SEM-A-ENTRY

Capitolul 48: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

Capitolul 49: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine,
colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte
de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

OV/CAP-OOCYTES-EMBA-ENTRY

Capitolul 50: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021,
expediate de echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii
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OV/CAP-OOCYTES-EMBB-ENTRY

Capitolul 51: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE
înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 de către echipa de
colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs oocitele
sau embrionii

OV/CAP-GP-PROCESSINGENTRY

Capitolul 52: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului germinativ:
-

-

OV/CAP-GP-STORAGEENTRY

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021

Capitolul 53: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului germinativ:
-

-

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a
Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați
sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021

Materiale germinative provenite de la porcine
POR-SEM-A-ENTRY

Capitolul 54: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat
și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal
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POR-SEM-B-ENTRY

Capitolul 55: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE înainte de 21
aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

POR-OOCYTES-EMBENTRY

Capitolul 56: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021,
expediate de echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii

POR-GP-PROCESSINGENTRY

Capitolul 57: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului germinativ:
-

POR-GP-STORA GE-ENTRY

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE a Consiliului
înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021

Capitolul 58: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului germinativ:
-

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 90/429/CEE a Consiliului
înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021

Materiale germinative provenite de la ecvidee
EQUI-SEM-A-ENTRY

Capitolul 59: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat
și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021, expediate din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal

EQUI-SEM-B-ENTRY

Capitolul 60: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30
septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate după 20 aprilie 2021
din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul
seminal
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EQUI-SEM-C-ENTRY

Capitolul 61: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august
2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul
de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

EQUI-SEM-D-ENTRY

Capitolul 62: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat,
prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1
septembrie 2010, expediate după 20 aprilie 2021 din centrul de colectare a
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal

EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY

Capitolul 63: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021,
expediate de echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat
sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-OOCYTES-EMB-BENTRY

Capitolul 64: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021, expediate
după 20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor
care a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-OOCYTES-EMB-CENTRY

Capitolul 65: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee,
colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014, expediate după
20 aprilie 2021 de către echipa de colectare sau de producție a embrionilor care
a colectat sau a produs oocitele sau embrionii

EQUI-GP-PROCESSINGENTRY

Capitolul 66: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din unitatea de prelucrare a materialului germinativ:
-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie
2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010
și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1
septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021;
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-

EQUI-GP-STORAGEENTRY

stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după
31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014

Capitolul 67: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de materiale germinative enumerate mai jos, expediate după 20
aprilie 2021 din centrul de depozitare a materialului germinativ:
-

-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie
2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010
și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și
depozitat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înainte de 1
septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie
2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau
produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva
92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați,
prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE după
31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014

Materiale germinative provenite de la anumite categorii de animale terestre
GP-CONFINED-ENTRY

Capitolul 68: Model de certificat de sănătate animală pentru intrarea în Uniune
a transporturilor de material seminal, oocite și embrioni proveniți de la animale
terestre deținute în unități izolate, care au fost colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul
delegat (UE) 2020/692
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CAPITOLUL 1
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A BOVINELOR (MODEL „BOV-X”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportat
or
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importat
or
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3
I.4

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.6

O pe ratorul responsabil pe ntru transport

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării
I.14

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

I.20

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare

I.17

Documente de însoțire

Identificare
I.18
I.19

CO DUL Q R

Adresă

I.7

I.15

Re fe rință IMSOC

Nume

Adresă

I.13

I.2a

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/435

Mode l de ce rtificat BOV-X

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în prezentul certificat:

Partea II: Certificare

II.1.1.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

II.1.2.

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză;

II.1.3.

cu privire la encefalopatia spongiformă bovină (ESB):
(a)

animalele sunt identificate printr-un sistem permanent de identificare care permite
identificarea mamei și a efectivului de origine, și nu sunt:
(i)

cazuri de ESB;

(ii)

bovine care, în timpul primului lor an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri
de ESB în timpul primului lor an de viață și cu privire la care ancheta a arătat că au
consumat aceeași hrană potențial contaminată pe parcursul perioadei respective, sau

(iii)

dacă rezultatele anchetei menționate la liniuța (ii) sunt neconcludente, bovinele care,
în primul lor an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri de ESB în primul lor
an de viață, sau s-au născut în același șeptel cu, și în cursul celor 12 luni anterioare
sau ulterioare datei nașterii, cazurile de ESB;

și
(1) fie

[(b) (i)

animalele au fost născute și crescute în permanență într-o țară sau o regiune sau în
țări sau regiuni clasificate în conformitate cu Decizia 2007/453/CE a Comisiei ca
țări sau regiuni cu un risc de ESB neglijabil;

(ii)

dacă au existat cazuri indigene de ESB în țara în cauză, animalele s-au născut după
data de la care interdicția de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu
jumări provenite de la rumegătoare, astfel cum sunt definite în Codul sanitar pentru
animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, s-a aplicat
efectiv, sau s-au născut după data nașterii ultimului caz indigen de ESB dacă
animalul s-a născut după data interdicției de hrănire.]
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(1) fie

(1) fie

II.2.

[(b)

[(b)

(i)

țara sau regiunea de origine a animalelor este clasificată în conformitate cu Decizia
2007/453/CE ca țară sau regiune cu risc de ESB controlat;

(ii)

animalele s-au născut după data de la care interdicția de hrănire a rumegătoarelor cu
făină de carne și oase și cu jumări provenite de la rumegătoare, astfel cum sunt
definite în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru
Sănătatea Animalelor, s-a aplicat efectiv, sau s-au născut după data nașterii
ultimului caz indigen de ESB dacă animalul s-a născut după data interdicției de
hrănire.]

(i)

țara sau regiunea de origine a animalelor este clasificată în conformitate cu Decizia
2007/453/CE ca țară sau regiune cu risc de ESB nedeterminat;

(ii)

hrănirea rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la
rumegătoare, astfel cum se definește în Codul sanitar pentru animale terestre al
Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a fost interzisă, iar interdicția a
fost aplicată efectiv în țara sau regiunea de origine;

(iii)

animalele s-au născut cel puțin la doi ani de la data de la care interdicția de hrănire a
rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări provenite de la rumegătoare,
astfel cum se definește în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, s-a aplicat efectiv, sau s-au născut după data
nașterii ultimului caz indigen de ESB dacă animalul s-a născut după data interdicției
de hrănire.]

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a bovinelor și este enumerată în partea 1 din anexa I la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.2.2.

au rămas în permanență:

(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii lor
către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, bovine și nici animale din alte specii
enumerate pentru aceleași boli ca și bovinele.
II.2.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
(1) fie

[II.2.5. au fost expediate direct din unitatea lor de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă
unitate].
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(1) fie

[II.2.5. au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care îndeplinește
următoarele cerințe:
(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către autoritatea
competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;
(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara terță
sau din teritoriul terț;
(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul
terț de expediere, incluzând informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]
II.2.6.

nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.11.,
deoarece au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul în care sunt încărcate
pentru a fi expediate către Uniune și, în perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu
un statut sanitar inferior.

II.2.7.

sunt încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie
sau de hrană animală.

II.2.8.

au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.

II.2.9.

nu au fost vaccinate împotriva:
(i) febrei aftoase, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției cu Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină), complexul Mycobacterium
tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) și a infecției cu Brucella abortus, B.
melitensis și B. suis, și
(ii) a infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60
de zile înainte de expedierea lor către Uniune.

II.2.10.

provin dintr-o zonă:
II.2.10.1. în care:
(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:

(ii)

fie

[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune](1)

fie

[de la __/__/___ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte
de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus
niciun animal vaccinat împotriva febrei aftoase.
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II.2.10.2. în care nu s-a raportat infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase timp de
cel puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune.
II.2.10.3. în care nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii
de Rift și infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia
contagioasă bovină) timp de cel puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor
către Uniune, iar în perioada respectivă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
fie

[II.2.10.4.
24)](1)(5)

fie

[II.2.10.4.
care este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24):

fie

care este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-

fie [II.2.10.4.1.

timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.] (1)(6)

fie [II.2.10.4.1.

timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate cu
articolul 9 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 efectuat,
cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 28 de zile de la data
intrării animalului în zona indemnă sezonier.](1)(6)

fie [II.2.10.4.1.

timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 14 zile de la data intrării animalului în zona
indemnă sezonier.] (1)(6)

[II.2.10.4.
nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24),
iar animalele au fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii
albastre raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate
garantată în specificațiile vaccinului și
fie [II.2.10.4.1.

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii
către Uniune.]](1)

fie [II.2.10.4.1.

au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR, cu
rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după
instalarea protecției imunitare stabilite în specificațiile vaccinului.]] (1)

fie [II.2.10.4. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
animalele au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să
detecteze anticorpi specifici împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii
limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și:
fie [II.2.10.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de zile
înainte de data expedierii animalelor către Uniune.]](1)
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fie [II.2.10.4.1.

testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost
supuse unui test PCR efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu
cel mult 14 zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune.]] (1)

fie

[II.2.10.5.

fie

[II.2.10.5.
nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și boala nu a fost raportată în
unitatea de origine a animalelor timp de cel puțin 24 luni înainte de data expedierii animalelor
către Uniune, și

este indemnă de leucoza enzootică bovină](1)(7)

[II.2.10.5.1.

animalele care fac parte din transport cu vârsta de peste 24 de luni:

fie

[II.2.10.5.1.1. au fost izolate de celelalte bovine deținute în aceeași
unitate înainte de expedierea către Uniune și în cursul perioadei de
izolare au fost supuse unui examen de laborator vizând leucoza
enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
menționate la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate de două ori, la un interval de cel puțin 4 luni.]](1)

fie

[II.2.10.5.1.1. au fost supuse unui examen de laborator pentru
leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
menționate la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe o probă
prelevată în perioada de 30 de zile anterioară expedierii lor către
Uniune și toate bovinele cu vârsta de peste 24 de luni ținute în
unitatea de origine au fost supuse unei examinări de laborator vizând
leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate, de două ori, la un interval de cel puțin 4 luni în cursul
ultimelor 12 luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.]](1)

[II.2.10.5.2. animalele care fac parte din transport au vârsta mai mică de 24 de luni, ele
au fost născute de mame supuse unei examinări de laborator vizând leucoza
enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute la
articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un interval
de cel puțin 4 luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data expedierii
animalelor către Uniune.]](1)
II.2.11.

provin dintr-o unitate:
II.2.11.1.

care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de
păstrare timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații
privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
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II.2.11.2.

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de
un medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică
apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este
proporțională cu riscul prezentat de unitatea respectivă.

II.2.11.3.

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de
sănătate animală, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii
animalelor către Uniune.

II.2.11.4.

în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul
unei țări învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune:
febra aftoasă, infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de
Rift, infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia
contagioasă bovină) și infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase.

fie [II.2.11.5.

în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul
unei țări învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică
timp de cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.] (1)

fie [II.2.11.5.

care este localizată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică
epizootică.](1)(8)

II.2.11.6.

indemnă de infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis complex (M.
bovis, M. caprae și M. tuberculosis) în ceea ce privește bovinele (9), și
fie [II.2.11.6.1.

situată într-o zonă indemnă de boală în care nu se practică
vaccinarea împotriva bolii respective.](1)(10)
fie [II.2.11.6.1. animalele au fost supuse unui test utilizând una dintre metodele de
diagnostic prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 vizând infecția cu complexul
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M.
tuberculosis), efectuat, cu rezultate negative, în perioada de 30 de
zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune;](1)
fie [II.2.11.6.1.
animalele au vârsta mai mică de șase săptămâni.] (1)
II.2.11.7.
indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește
bovinele(9), și
fie [II.2.11.7.1.

situată într-o zonă indemnă de boală, în care nu se practică
vaccinarea împotriva bolii respective.] (1)(11)
fie [II.2.11.7.1.
animalele au fost supuse unui test utilizând una dintre metodele de
diagnostic prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 vizând infecția cu Brucella
abortus, B. melitensis și B. suis, efectuat, cu rezultate negative, pe
o probă prelevată în perioada de 30 de zile anterioară datei
expedierii animalelor către Uniune și, în cazul femelelor în
perioada puerperală, testul a fost efectuat pe o probă prelevată cu
cel puțin 30 de zile după parturiție.] (1)
fie [II.2.11.7.1.
animalele au vârsta mai mică de 12 luni.] (1)
fie [II.2.11.7.1.
animalele sunt castrate.] (1)
II.2.11.8.
în care nu s-a raportat infecția cu virusul rabic timp de cel puțin 30 de zile înainte de
data expedierii animalelor către Uniune.
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II.2.11.9.
fie [II.2.11.10.

în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
timp de cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.](1)

fie [II.2.11.10.

în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și,
atunci când boala a fost raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori
datei expedierii animalelor către Uniune, unitatea a rămas supusă unor restricții până
când animalele infectate au fost îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în
unitate au fost supuse, cu rezultate negative, unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum se descrie la articolul 9 litera (b)
punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, efectuat pe probe prelevate la
cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate.] (1)

(1)(12)[[II.2.12.

(1)(12)

în care nu s-a raportat infecția cu antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.

animalele nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei
pustuloase infecțioase, și

fie [II.2.12.1.

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea
indemn(ă) de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă.]](1)(13)

fie [II.2.12.1.

au fost ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către
Uniune și au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor împotriva
virusului herpetic bovin integral-1 (BoHV-1) utilizând una dintre metodele de
diagnostic menționate la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe o probă prelevată în ultimele 15
zile anterioare datei expedierii animalelor către Uniune.]](1)

[II.2.13.

animalele nu au fost vaccinate împotriva diareei virale bovine, și:

fie [II.2.13.1.

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea
indemn(ă) de diareea virală bovină.]](1)(14)

fie [II.2.13.1.

au fost testate, cu rezultate negative, pentru a se depista antigenul sau genomul
virusului diareii virale bovine utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în
partea 6 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, și:
fie [II.2.13.1.1.

au fost ținute într-o unitate de carantină timp de cel puțin 21 de zile
înainte de expedierea lor către Uniune.]]](1)

fie [II.2.13.1.1.

animalele sunt femele gestante și au fost ținute într-o unitate de
carantină timp de cel puțin 21 de zile înaintea expedierii lor către
Uniune și au fost supuse unui test serologic vizând depistarea
anticorpilor împotriva virusului diareii virale bovine utilizând una
dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative,
pe probe prelevate la cel puțin 21 de zile de la începerea
carantinei.]]](1)
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fie [II.2.13.1.1.

au fost supuse unui test serologic vizând depistarea anticorpilor
împotriva virusului diareii virale bovine utilizând una dintre
metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate pozitive,
pe probe prelevate înainte de expedierea lor către Uniune.]]](1)

fie [II.2.13.1.1.

animalele sunt gestante și au fost supuse unui test serologic vizând
depistarea anticorpilor împotriva virusului diareii virale bovine
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu
rezultate pozitive, pe probe prelevate înaintea inseminării care a
precedat gestația actuală.]]](1)

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a bovinelor, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația
finală a animalelor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.
(4) Numai pentru zonele cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5) Pentru zonele cu intrare BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(6) Pentru zonele cu intrare SF-BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(7) Pentru zonele cu intrare EBL în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(8) Pentru zonele cu intrare SF-EHD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(9) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(10) Pentru zonele cu intrare TB pentru bovine în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404.
(1)
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(11)
(12)

(13)
(14)

Pentru zonele cu intrare BRU pentru bovine în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404.
Se aplică numai în cazul în care statul membru de destinație sau Elveția, în conformitate cu Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO
L 114, 30.4.2002), fie are statutul de indemn de boală, fie dispune de un program aprobat de eradicare a
bolilor menționate la punctele II.2.12 și II.2.13 (rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă și diareea virală bovină).
Pentru zonele cu intrare IBR în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
Pentru zonele cu intrare BVD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 2
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A BOVINELOR CARE SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII
(MODEL „BOV-Y”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportat
or
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importat
or
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.2a

I.3
I.4

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.6

O pe ratorul responsabil pe ntru transport

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

Nume

Adresă

Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara
I.13
I.15

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Țara
I.14

I.20

Data și ora plecării

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Sacrificare

I.21

Codul ISO al țării

I.17

Identificare
I.18
I.19

Nr. de
înregistrare/autorizare

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

II.1.2.

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză;

II.1.3.

cu privire la encefalopatia spongiformă bovină (ESB):

Partea II: Certificare

(a)

animalele sunt identificate printr-un sistem permanent de identificare care permite
identificarea mamei și a efectivului de origine, și nu sunt:
(i)

cazuri de ESB;

(ii)

bovine care, în timpul primului lor an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri
de ESB în timpul primului lor an de viață și cu privire la care ancheta a arătat că au
consumat aceeași hrană potențial contaminată pe parcursul perioadei respective, sau

(iii)

dacă rezultatele anchetei menționate la liniuța (ii) sunt neconcludente, bovinele care,
în primul lor an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri de ESB în primul lor
an de viață, sau s-au născut în același șeptel cu, și în cursul celor 12 luni anterioare
sau ulterioare datei nașterii, cazurile de ESB;

și
(1) fie

(1) fie

[(b) (i)

animalele au fost născute și crescute în permanență într-o țară sau o regiune sau în
țări sau regiuni clasificate în conformitate cu Decizia 2007/453/CE a Comisiei ca
țări sau regiuni cu un risc de ESB neglijabil;

(ii)

dacă au existat cazuri indigene de ESB în țara în cauză, animalele s-au născut după
data de la care interdicția de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu
jumări provenite de la rumegătoare, astfel cum sunt definite în Codul sanitar pentru
animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, s-a aplicat
efectiv, sau s-au născut după data nașterii ultimului caz indigen de ESB dacă
animalul s-a născut după data interdicției de hrănire.]

(i)

țara sau regiunea de origine a animalelor este clasificată în conformitate cu Decizia
2007/453/CE ca țară sau regiune cu risc de ESB controlat;

(ii)

animalele s-au născut după data de la care interdicția de hrănire a rumegătoarelor cu
făină de carne și oase și cu jumări provenite de la rumegătoare, astfel cum sunt
definite în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru
Sănătatea Animalelor, s-a aplicat efectiv, sau s-au născut după data nașterii
ultimului caz indigen de ESB dacă animalul s-a născut după data interdicției de
hrănire.]

[(b)
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(1) fie

II.2.

[(b)

(i)

țara sau regiunea de origine a animalelor este clasificată în conformitate cu Decizia
2007/453/CE ca țară sau regiune cu risc de ESB nedeterminat;

(ii)

hrănirea rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la
rumegătoare, astfel cum se definește în Codul sanitar pentru animale terestre al
Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a fost interzisă, iar interdicția a
fost aplicată efectiv în țara sau regiunea de origine;

(iii)

animalele s-au născut cel puțin la doi ani de la data de la care interdicția de hrănire a
rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări provenite de la rumegătoare,
astfel cum se definește în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, s-a aplicat efectiv, sau s-au născut după data
nașterii ultimului caz indigen de ESB dacă animalul s-a născut după data interdicției
de hrănire.]

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1.

provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a bovinelor care sunt destinate sacrificării și este enumerată în partea 1
din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.

II.2.2.

sunt destinate sacrificării în Uniune.

II.2.3.

au rămas în permanență:

(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 3 luni înainte de data
expedierii lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii lor
către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, bovine și nici animale din alte
specii enumerate pentru aceleași boli ca și bovinele.
II.2.4. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.5.

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei și a bolilor emergente.

(1) fie

[II.2.6.

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate].

(1) fie

[II.2.6. au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care îndeplinește
următoarele cerințe:
(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:
(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către autoritatea
competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara terță
sau din teritoriul terț;
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(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț
de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei;
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]
II.2.7. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.12.,
deoarece au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul în care sunt încărcate
pentru a fi expediate către Uniune și, în perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu
un statut sanitar inferior.
II.2.8.

sunt încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț și construit astfel încât:

(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie
sau de hrană animală.
II.2.9. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a detectat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.2.10.

nu au fost vaccinate împotriva:

(i) febrei aftoase, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției cu Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină), complexul Mycobacterium tuberculosis
(M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) și a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,
și
(ii) a infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60 de zile
înainte de expedierea lor către Uniune.
II.2.11. provin dintr-o zonă:
II.2.11.1.
(i)

în care:
fie
fie

febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune](1)
[de la __/__/___ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

(ii)

nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte de
data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun
animal vaccinat împotriva febrei aftoase.
II.2.11.2. în care nu s-a raportat infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase timp de cel
puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune.
II.2.11.3. în care nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de
Rift și infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides SC (pleuropneumonia
contagioasă bovină) timp de cel puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune, iar în perioada respectivă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
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fie
fie

fie

fie

[II.2.11.4. care este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(5)
[II.2.11.4. care este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):
fie

[II.2.11.4.1. timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.](1)(6)

fie

[II.2.11.4.1. timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate cu articolul 9
litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, efectuat, cu rezultate negative, pe
probe prelevate cu cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în zona indemnă
sezonier.](1)(6)

fie

[II.2.11.4.1. timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune
și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel
puțin 14 zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.](1)(6)

[II.2.11.4. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar animalele
au fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în
ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului, și
fie

[II.2.11.4.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii către
Uniune.]](1)

fie

[II.2.11.4.1. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR, cu
rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea
protecției imunitare stabilite în specificațiile vaccinului.]](1)

[II.2.11.4. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și animalele
au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze anticorpi specifici
împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în zona
respectivă, și
fie

[II.2.11.4.1 testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de zile
înainte de data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

fie

[II.2.11.4.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost supuse unui test
PCR efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel mult 14 zile înainte de
data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

fie

[II.2.11.5. este indemnă de leucoza enzootică bovină](1)(7)

fie

[II.2.11.5. nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și boala nu a fost raportată în unitatea de
origine a animalelor timp de cel puțin 24 luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune, și
[II.2.11.5.1. animalele care fac parte din transport pe o perioadă de peste 24 luni:
fie

[II.2.11.5.1.1. au fost izolate de celelalte bovine deținute în aceeași unitate înainte de
expedierea către Uniune și în cursul perioadei de izolare au fost supuse unui examen de
laborator vizând leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele de diagnostic
menționate la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un interval de cel puțin
4 luni.]](1)
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fie

[II.2.11.5.1.1. au fost supuse unui examen de laborator pentru leucoza enzootică bovină
utilizând una dintre metodele de diagnostic menționate la articolul 9 litera (b) punctul
(i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe o probă
prelevată în perioada de 30 de zile anterioară expedierii lor către Uniune și toate
bovinele cu vârsta de peste 24 de luni ținute în unitatea de origine au fost supuse unei
examinări de laborator vizând leucoza enzootică bovină utilizând una dintre metodele
de diagnostic prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval de cel puțin 4 luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data expedierii
animalelor către Uniune.]](1)

[II.2.11.5.2. animalele care fac parte din transport au vârsta mai mică de 24 de luni, ele au fost
născute de mame supuse unei examinări de laborator vizând leucoza enzootică bovină utilizând
una dintre metodele de diagnostic prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval de cel puțin 4 luni în cursul ultimelor 12 luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.]](1)
II.2.12. provin dintr-o unitate:
II.2.12.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de păstrare
timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i)
(ii)
(iii)
II.2.12.2.

speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
mortalitatea la nivelul unității.
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică bolile
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și bolile
emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă.

II.2.12.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune.
II.2.12.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febra aftoasă, infecția cu virusul
pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift, infecția cu Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină) și infecția cu virusul
dermatozei nodulare contagioase.
fie

[II.2.12.5. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel puțin 2 ani înainte
de data expedierii animalelor către Uniune.](1)

fie

[II.2.12.5. care este localizată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică epizootică.](1)(8)
[II.2.12.6. indemnă de infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) în ceea ce privește bovinele.](1)(9)
[II.2.12.7. indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește
bovinele.](1)(9)
II.2.12.8. în care nu s-a raportat infecția cu virusul rabic timp de cel puțin 30 de luni înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/451

Mode l de ce rtificat BOV-Y

ȚARA

II.2.12.9. în care nu s-a raportat infecția cu antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune.
fie

[II.2.12.10. în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp
de cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.](1)

fie

[II.2.12.10. în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp
de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și, atunci când boala a fost
raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori datei expedierii animalelor către Uniune,
unitatea a rămas supusă unor restricții până când animalele infectate au fost îndepărtate din unitate, iar
animalele rămase în unitate au fost supuse, cu rezultate negative, unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum se descrie la articolul 9 litera (b) punctul (i) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele
infectate au fost îndepărtate din unitate.](1)

(1)(10)[II.2.13.

animalele nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei
pustuloase infecțioase, și

fie

[II.2.13.1. provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă)
de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă.]](1)(11)

fie

[II.2.13.1. au fost ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către
Uniune și au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor împotriva virusului herpetic
bovin integral-1 (BoHV-1) utilizând una dintre metodele de diagnostic menționate la articolul 9
litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 efectuat, cu rezultate negative, pe o
probă prelevată în ultimele 15 zile anterioare datei expedierii animalelor către Uniune.]](1)

(1)(10)[II.2.14.

animalele nu au fost vaccinate împotriva diareei virale bovine, și:

fie

[II.2.14.1. provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă)
de diareea virală bovină.]](1)(12)

fie

[II.2.14.1. au fost testate, cu rezultate negative, pentru a se depista antigenul sau genomul
virusului diareii virale bovine utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, și
fie

[II.2.14.1.1. au fost ținute într-o unitate de carantină timp de cel puțin 21 de zile înainte
de expedierea lor către Uniune.]]](1)

fie

[II.2.14.1.1. animalele sunt femele gestante și au fost ținute într-o unitate de carantină
timp de cel puțin 21 de zile înaintea expedierii lor către Uniune și au fost supuse unui
test serologic vizând depistarea anticorpilor împotriva virusului diareii virale bovine
utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate la cel puțin 21 de zile de la începerea carantinei.]]](1)

fie

[II.2.14.1.1. au fost supuse unui test serologic vizând depistarea anticorpilor împotriva
virusului diareii virale bovine utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în
partea 6 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate
pozitive, pe probe prelevate înainte de expedierea lor către Uniune.]]](1)

fie

[II.2.14.1.1. animalele sunt gestante și au fost supuse unui test serologic vizând
depistarea anticorpilor împotriva virusului diareii virale bovine utilizând una dintre
metodele de diagnostic prevăzute în partea 6 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688, efectuat, cu rezultate pozitive, pe probe prelevate înaintea inseminării care a
precedat gestația actuală.]](1)
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Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării bovinelor care vor fi sacrificate în Uniune.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.
(4) Numai pentru zonele cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5) Pentru zonele cu intrare BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(6) Pentru zonele cu intrare SF-BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(7) Pentru zonele cu intrare EBL în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(8) Pentru zonele cu intrare SF-EHD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(9) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(10) Se aplică numai în cazul în care statul membru de destinație sau Elveția, în conformitate cu Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO
L 114, 30.4.2002), fie are statutul de indemn de boală, fie dispune de un program aprobat de eradicare a
bolilor menționate la punctele II.2.12 și II.2.13 (rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă și diareea virală bovină).
(11) Pentru zonele cu intrare IBR în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(12) Pentru zonele cu intrare BVD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul
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CAPITOLUL 3
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A BOVINELOR DESTINATE TRANZITULUI DIN REGIUNEA
KALININGRAD CĂTRE ALTE REGIUNI DIN RUSIA PRIN TERITORIUL
LITUANIEI (MODEL „BOV-X-TRANSIT-RU”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportat
or
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importat
or
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3
I.4

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.6

O pe ratorul responsabil pe ntru transport

Codul ISO al țării

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării
I.14

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare

I.17

Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

I.20

I.21

□ Pe ntru tranzit

I.22
Codul ISO al țării

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

Țara terță

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Identificare
I.18
I.19

CO DUL Q R

Adresă

Țara

I.15

Re fe rință IMSOC

Nume

Adresă

I.13

I.2a

I.23

□ Congelat
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/455

Mode l de ce rtificat BOV-X-TRANSIT-RU

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul RU-2(2) care, la data eliberării prezentului certificat, este enumerată în partea 1
din anexa XXII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru tranzitul
bovinelor prin Uniune în condiții specifice.
(1) fie

[II.1.2.

ele provin din Uniune și au fost introduse din Uniune în zona cu codul RU-2 la data de ..............
(zz/ll/aaaa) și, de la data respectivă, au fost ținute în instalații unde sunt ținute doar animalele
originare din Uniune.]

(1) fie

[II.1.2.

au rămas în zona desemnată cu codul RU-2. de la naștere sau timp de cel puțin șase luni înainte
de a fi expediate către Rusia prin Uniune și fără a veni în contact cu animale importate în
ultimele 30 de zile.]

Partea II: Certificare

II.1.3. nu au intrat în contact cu animale care nu respectau cerințele de sănătate animală descrise în prezentul
certificat.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a bolilor
emergente.
II.1.5. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.10., deoarece au
fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Rusia prin Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.1.6. au fost încărcate pentru a fi expediate către Rusia prin Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3)
într-un mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau de
hrană animală.
II.1.7. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea expedierii
către Rusia prin Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial, care nu a detectat semne care să indice
apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.8. nu au fost vaccinate împotriva:
(i) febrei aftoase, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției cu Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)s, și
(ii) infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60 de zile
înainte de expedierea lor către Rusia prin Uniune.
II.1.9. provin din zona descrisă la punctul II.1.1.:
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II.1.9.1.

în care:
(iii) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie [cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Rusia prin Uniune](1)
fie [din __/__/____ (zz/ll/aaaa)](1)(4)
(iv) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte de
data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun
animal vaccinat împotriva febrei aftoase.

II.1.9.2. în care nu s-a raportat infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase timp de cel puțin 12
luni înainte de data expedierii animalelor către Rusia prin Uniune.
II.1.9.3. în care nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift și
infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)
timp de cel puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor către Rusia prin Uniune, iar în
perioada respectivă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
fie

[II.1.9.4.

fie

[II.1.9.4.
nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar
animalele au fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre
raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii
animalelor către Rusia prin Uniune.](1)
II.1.10.

care este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(5)

provin din unitatea descrisă în caseta I.11 [în care au rămas de la naștere sau cel puțin 40 de
zile înainte de data expedierii către Rusia prin Uniune și](6):

II.1.10.1. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune.
II.1.10.2. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, niciuna dintre următoarele boli listate nu a
fost raportată timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune:
febra aftoasă, infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift,
infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă
bovină) și infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase.
II.1.10.3. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel puțin 60
de zile înainte de data expedierii animalelor către Rusia prin Uniune.
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Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
Caseta I.27:
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei XXII la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării pentru tranzitul către Rusia prin Uniune a zonei
menționate la punctul II.1.1., sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare
împotriva tranzitului acestor animale din această zonă.
(4) Numai pentru zonele cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei XXII la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5) Pentru zonele cu intrare BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei XXII la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(6) Se elimină textul între paranteze pătrate dacă cea de a doua opțiune de la punctul II.1.2. se elimină.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 4
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A OVINELOR ȘI CAPRINELOR (MODEL „OV/CAP-X”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportat
or
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importat
or
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3
I.4

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.6

O pe ratorul responsabil pe ntru transport

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării
I.14

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

I.20

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

Data și ora plecării

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare

I.17

Documente de însoțire

Identificare
I.18
I.19

CO DUL Q R

Adresă

I.7

I.15

Re fe rință IMSOC

Nume

Adresă

I.13

I.2a

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24

Numărul total de pachete

I.27
Codul NC

De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea
brută totală (kg)

Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

Partea II: Certificare

II.1.2.

II.2.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză.

Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a ovinelor și caprinelor și este enumerată în partea 1 din anexa I la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.2.2. au rămas în permanență:
(i)

în zona menționată la punctul II.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii lor către Uniune, și
(ii)
în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii
lor către Uniune, perioadă în care nu au fost introduse ovine și caprine și nici animale din alte
specii enumerate pentru aceleași boli ca și ovinele și caprinele.
II.2.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30 de
zile înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a
bolilor emergente.
(1) fie

[II.2.5.

(1) fie

[II.2.5.
au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care îndeplinește
următoarele cerințe:

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate].

(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către autoritatea
competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
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(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara terță
sau din teritoriul terț;
(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț
de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]
II.2.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.11., deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul în care sunt încărcate pentru a fi
expediate către Uniune și, în perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut
sanitar inferior.
II.2.7. sunt încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat
de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i)
(ii)
(iii)

animalele să nu poată ieși sau cădea;
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie
sau de hrană animală.
II.2.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de
origine, care nu a detectat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante
menționate în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.2.9. nu au fost vaccinate împotriva:
(i)

febrei aftoase, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției cu virusul pestei micilor
rumegătoare, variolei ovine și variolei caprine, pleuropneumoniei contagioase caprină,
complexului Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) și a
infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și
(ii)
infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60
de zile înainte de expedierea lor către Uniune.
II.2.10.
provin dintr-o zonă:
II.2.10.1.
(i)

în care:

febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie
[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii către Uniune](1)
fie

[de la __/__/___ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

(ii)

nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte de data
expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun animal
vaccinat împotriva febrei aftoase.
II.2.10.2. în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii
de Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, variola ovină și variola caprină și
pleuropneumonia contagioasă caprină timp de cel puțin 12 luni înainte de data expedierii
animalelor către Uniune, iar în acea perioadă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
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fie

[II.2.10.3.

este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(5)

fie

[II.2.10.3.

este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):

fie

[II.2.10.3.1. timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.](1)(6)

fie

[II.2.10.3.1. timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune
și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate cu articolul 9 litera (b) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate cu cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.]

(1)(6)

fie

fie

fie

[II.2.10.3.1. timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și
au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
14 zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.] (1)(6)

[II.2.10.3.
nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar
animalele au fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre
raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și
fie

[II.2.10.3.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii către
Uniune.]](1)

fie

[II.2.10.3.1. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR, cu
rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției
imunitare stabilite în specificațiile vaccinului.]](1)

[II.2.10.3.
nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
animalele au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze anticorpi
specifici împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani
în zona respectivă și:

II.2.11.

fie

[II.2.10.3.1 testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de zile înainte
de data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

fie

[II.2.10.3.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de zile înainte
de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost supuse unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel mult 14 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.]](1)

provin dintr-o unitate:

II.2.11.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de păstrare
timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
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II.2.11.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de
unitatea respectivă.
II.2.11.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii către Uniune.
II.2.11.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30 de
zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febra aftoasă, infecția cu virusul
pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift, infecția cu virusul pestei micilor
rumegătoare, variola ovină și variola caprină și pleuropneumonia contagioasă caprină.
[II.2.11.5.
în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel puțin 2 ani înainte
de data expedierii animalelor către Uniune.](1)

fie

fie

[II.2.11.5. care este localizată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică epizootică.](1)(7)

fie

[II.2.11.6. în care nu a fost raportată infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.bovis,
M.caprae și M.tuberculosis) timp de cel puțin 42 ani înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.](1)(8)

fie

[II.2.11.6. supuse supravegherii pentru depistarea infecției cu complexul Mycobacterium tuberculosis
(M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) în conformitate cu procedurile de la punctele 1 și 2 din partea 1
a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei timp de cel puțin 12 luni înainte de data
expedierii către Uniune și în această perioadă:
(i) au fost introduse în unitate numai caprine provenite din unități care aplică măsurile prevăzute la
alineatul de mai sus;
(ii) în cazul în care a fost raportată infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.bovis,
M.caprae și M.tuberculosis) la caprinele deținute în unitate, au fost luate măsuri în conformitate
cu partea 1 punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688].(1)(9)
II.2.11.7. indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește ovinele și
caprinele(10); și
fie
fie

fie
fie

[II.2.11.7.1. într-o zonă indemnă de boală în ceea ce privește ovinele și caprinele în care nu se
practică vaccinarea împotriva bolii respective.](1)(11)
[II.2.11.7.1. animalele au fost supuse unui test utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 vizând
infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, efectuat, cu rezultate negative, pe o probă
prelevată în perioada de 30 de zile anterioară datei expedierii către Uniune și, în cazul
femelelor în perioada puerperală, testul a fost efectuat pe o probă prelevată cu cel puțin 30 de
zile după parturiție](1)
[II.2.11.7.1. animalele au vârsta mai mică de 6 luni;](1)
[II.2.11.7.1. animalele sunt castrate](1).
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II.2.11.8. în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 de zile înainte de expedierea
animalelor către Uniune;
II.2.11.9. în care nu au fost raportate cazuri de antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune;
fie

[II.2.11.9. în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp de
cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.] (1)

fie

[II.2.11.9. în care nu au fost raportate cazuri de tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și, atunci
când boala a fost raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori datei expedierii
animalelor către Uniune, unitatea a rămas supusă unor restricții până când animalele infectate
au fost îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în unitate au fost supuse, cu rezultate
negative, unui test vizând tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum se
descrie la articolul 9 litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2019/692, efectuat pe probe
prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate.] (1)

[II.2.11.10. în care nu a fost raportată Burholderia mallei (morva) timp de cel puțin 6 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.](9)
[II.2.12. include masculii necastrați de ovine, care au rămas pentru o perioadă continuă de cel puțin 60 de
zile înainte de expedierea lor către Uniune într-o unitate în care nu a fost raportată infecția cu
Brucella ovis (epididimită contagioasă) în cursul celor 12 luni anterioare datei expedierii lor către
Uniune și care au fost supuși unui test serologic pentru depistarea Brucella ovis, cu rezultate
negative, în cursul celor 30 de zile anterioare datei expedierii lor către Uniune.] (1)
II.2.13.

respectă următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
II.2.13.1.

( 1)

fie

au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite următoarele
condiții:
(a)

notificarea scrapiei clasice este obligatorie;

(b)

există în folosință un sistem de informare, de supraveghere și de
monitorizare;

(c)

ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și distruse
complet;

(d)

hrănirea ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și oase sau cu jumări
provenite de la rumegătoare, conform definiției din Codul sanitar pentru
animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a
fost interzisă, iar interdicția a fost pusă efectiv în aplicare pe întreg teritoriul
țării într-o perioadă care acoperă cel puțin ultimii șapte ani, și

[II.2.13.2.
sunt animale pentru producție și sunt destinate unui stat membru diferit de cele
cu statutul de risc neglijabil de scrapie clasică aprobat în conformitate cu capitolul A secțiunea A
punctul 2.2 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și de cele enumerate în capitolul A
secțiunea A punctul 3.2 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un program
național de control al scrapiei aprobat;]
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( 1)

fie

[II.2.13.2.
sunt animale de reproducție și sunt destinate unui stat membru diferit de cele
cu statutul de risc neglijabil de scrapie clasică aprobat în conformitate cu capitolul A secțiunea A
punctul 2.2 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și de cele enumerate în capitolul A
secțiunea A punctul 3.2 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca având un program
național de control al scrapiei aprobat:
( 1)

[provin dintr-o exploatație sau din exploatații care au îndeplinit cerințele
prevăzute în capitolul A secțiunea A punctul 1.3 din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]

( 1)

[sunt ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR și provin dintr-o
exploatație sau din exploatații în care nu a fost impusă nicio restricție oficială
privind circulația ca urmare a prezenței ESB sau a scrapiei clasice în cursul
ultimilor doi ani;]]

fie

fie

( 1)

fie

[II.2.13.2.
sunt destinate unui stat membru cu statutul de risc neglijabil de scrapie clasică
aprobat în conformitate cu capitolul A secțiunea A punctul 2.2 din anexa VIII la Regulamentul
(CE) nr. 999/2001 sau unui stat membru enumerat în capitolul A secțiunea A punctul 3.2 din
anexa VIII la Regulamentul (CE)nr. 999/2001 ca având un program național de control al scrapiei
aprobat; și:
( 1)

[provin dintr-o exploatație sau din exploatații care au îndeplinit cerințele
prevăzute în capitolul A secțiunea A punctul 1.2 din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]

( 1)

[sunt ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR și provin dintr-o
exploatație sau din exploatații în care nu a fost impusă nicio restricție oficială
privind circulația ca urmare a prezenței ESB sau a scrapiei clasice în cursul
ultimilor doi ani;]]

fie

fie

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a ovinelor și caprinelor, inclusiv atunci când Uniunea nu este
destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

Se păstrează mențiunea adecvată.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în
care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această zonă.
Pentru zonele cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404
Pentru zonele cu intrare BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Pentru zonele cu intrare SF-BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
Pentru zonele cu intrare SF-EHD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
Se aplică numai ovinelor.
Se aplică numai caprinelor.
În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Zonele cu intrare BRU pentru ovine și caprine în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 5
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A OVINELOR ȘI CAPRINELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „OV/CAP-Y”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportat
or
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importat
or
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.2a

I.3
I.4

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.6

O pe ratorul responsabil pe ntru transport

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

Nume

Adresă

Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara
I.13
I.15

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Locul de încărcare
Mijloace de
transport
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Țara
I.14

I.20

Data și ora plecării

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Sacrificare

I.21

Codul ISO al țării

I.17

Identificare
I.18
I.19

Nr. de
înregistrare/autorizare

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

II.1.2.

II.2.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză.

Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat este autorizată pentru
intrarea în Uniune a ovinelor și caprinelor și este enumerată în partea 1 din anexa I la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.2.2.

sunt destinate sacrificării în Uniune.

II.2.3.

au rămas în permanență:

(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 3 luni înainte de data expedierii
lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii lor către
Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, ovine și caprine și nici animale din alte specii
enumerate pentru aceleași boli ca și ovinele și caprinele.
II.2.4. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.5. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a bolilor emergente.
(1) fie
(1) fie

[II.2.6.
unitate].

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă

[II.2.6.
au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care îndeplinește
următoarele cerințe:
(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către autoritatea
competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu articolul 5 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara
terță sau din teritoriul terț;
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(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul
terț de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]
II.2.7. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.12., deoarece au fost
expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în perioada respectivă,
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.2.8. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un mijloc de
transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea
competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau de
hrană animală.
II.2.9. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea expedierii către
Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine, care nu a
detectat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.2.10. nu au fost vaccinate împotriva:
(i) febrei aftoase, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare,
variolei ovine și variolei caprine, pleuropneumoniei contagioase caprină, complexului Mycobacterium
tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) și a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și
B. suis, și
(ii) infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60 de zile înainte
de expedierea lor către Uniune.
II.2.11. provin dintr-o zonă:
II.2.11.1.

în care:

(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie

[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii către Uniune](1)

fie

[de la __/__/____ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

(ii) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte de data
expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun animal vaccinat
împotriva febrei aftoase.
II.2.11.2.
în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift,
infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, variola ovină și variola caprină și pleuropneumonia
contagioasă caprină timp de cel puțin 12 luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune, iar în acea
perioadă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
fie

[II.2.11.3. este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(5)
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fie

fie

[II.2.11.3. este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):
fie

[II.2.11.3.1. timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.](1)(6)

fie

[II.2.11.3.1. timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate cu articolul 9
litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, efectuat, cu rezultate negative, pe
probe prelevate cu cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în zona indemnă
sezonier.](1)(6)

fie

[II.2.11.3.1. timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune
și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel
puțin 14 zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.](1)(6)

[II.2.11.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar animalele au
fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani
în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în specificațiile vaccinului și
fie [II.2.11.3.1.
fie

fie

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii către Uniune.]](1)

[II.2.11.3.1. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate
negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției imunitare stabilite
în specificațiile vaccinului.]] (1)

[II.2.11.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și animalele au fost
supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze anticorpi specifici împotriva tuturor
serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și:
fie [II.2.11.3.1 testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de zile înainte de
data expedierii animalelor către Uniune.]] (1)
fie [II.2.11.3.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de zile înainte
de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost supuse unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel mult 14 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.]] (1)
II.2.12. provin dintr-o unitate:
II.2.12.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de păstrare timp
de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.2.12.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă.
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II.2.12.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
și a bolilor emergente, în momentul expedierii către Uniune.
II.2.12.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febra aftoasă, infecția cu virusul pestei
bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare,
variola ovină și variola caprină și pleuropneumonia contagioasă caprină.
fie [II.2.12.5.

fie

în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel puțin 2 ani înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.](1)

[II.2.12.5. care este situată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică epizootică.] (1)(7)

fie [II.2.12.6.

în care nu a fost raportată infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae
și M.tuberculosis) timp de cel puțin 42 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.](1)(8)

fie [II.2.12.6.

supuse supravegherii pentru depistarea infecției cu complexul Mycobacterium tuberculosis
(M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) în conformitate cu procedurile de la punctele 1 și 2 din
partea 1 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei timp de cel puțin 12 luni
înainte de data expedierii către Uniune și în această perioadă:
(iii) au fost introduse în unitate numai caprine provenite din unități care aplică măsurile prevăzute
la alineatul de mai sus;
(iv) în cazul în care a fost raportată infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.bovis,
M.caprae și M.tuberculosis) la caprinele deținute în unitate, au fost luate măsuri în
conformitate cu partea 1 punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688]. (1)(9)

II.2.12.7.

indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește ovinele și
caprinele(10);

II.2.12.8.

în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 de zile înainte de expedierea
animalelor către Uniune.

II.2.12.9.

în care nu a fost raportată infecția cu antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune.

fie

[II.2.12.10. în care nu au fost raportate cazuri de tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
timp de cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.] (1)

fie

[II.2.12.10. în care nu au fost raportate cazuri de tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și, atunci când boala
a fost raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori datei expedierii animalelor
către Uniune, unitatea a rămas supusă unor restricții până când animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în unitate au fost supuse, cu rezultate negative, unui
test vizând tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum se descrie la articolul 9
litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2020/692, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 6
luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate.] (1)
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[II.2.12.11. în care nu a fost raportată Burholderia mallei (morva) timp de cel puțin 6 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune.](9)
[II.2.13.

include masculii necastrați de ovine, care au rămas pentru o perioadă continuă de cel puțin 60
de zile înainte de expedierea lor către Uniune într-o unitate în care nu a fost raportată infecția
cu Brucella ovis (epididimită contagioasă) în cursul celor 12 luni anterioare datei expedierii
lor către Uniune și care au fost supuși unui test serologic pentru depistarea Brucella ovis, cu
rezultate negative, în cursul celor 30 de zile anterioare datei expedierii lor către Uniune.](1)

II.2.14.

au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite următoarele condiții
în ceea ce privește scrapia clasică:
(a)

notificarea scrapiei clasice este obligatorie;

(b)

există în folosință un sistem de informare, de supraveghere și de monitorizare;

(c)

ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și distruse complet;

(d)

hrănirea ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și oase sau cu jumări provenite de la
rumegătoare, conform definiției din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a fost interzisă, iar interdicția a fost pusă efectiv
în aplicare pe întreg teritoriul țării într-o perioadă care acoperă cel puțin ultimii șapte ani.

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării ovinelor care vor fi sacrificate în Uniune.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.
(4) Pentru zonele cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404
(5) Pentru zonele cu intrare BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
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ȚARA
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Pentru zonele cu intrare SF-BTV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
Pentru zonele cu intrare SF-EHD în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
Se aplică numai ovinelor.
Se aplică numai caprinelor.
În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 6
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A PORCINELOR ȘI A ANIMALELOR DIN FAMILIA
TAYASSUIDAE (MODEL „SUI-X”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat SUI-X

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

II.1.2.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru
țara de origine în cauză.

Partea II: Certificare

(1)(2)(10)[II.1.3.

sunt porcine domestice care provin dintr-o exploatație recunoscută oficial ca exploatație
care aplică condiții de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei sau care nu sunt
înțărcate și au vârsta mai mică de 5 săptămâni.]

II.2. Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familiile Suidae și Tayassuidae și este enumerată în
partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.2.2. au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni imediat
înainte de data expedierii lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data
expedierii lor către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, animale din
familiile Suidae și Tayassuidae și nici animale din alte specii enumerate pentru aceleași
boli ca și animalele din familiile Suidae și Tayassuidae.
II.2.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
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ȚARA
(1) fie

[II.2.5.
au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin
nicio altă unitate].

(1)(3) fie

[II.2.5.
au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care
îndeplinește următoarele cerințe:
(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către
autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu
articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara
terță sau din teritoriul terț;
(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din
teritoriul terț de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]

II.2.6.

nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.11.,
deoarece au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către
Uniune și, în perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.

II.2.7.

sunt încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(4) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie
sau de hrană animală.

II.2.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.2.9.

nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a pestei porcine clasice.
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Mode l de ce rtificat SUI-X

ȚARA

II.2.10. provin dintr-o zonă în care:
II.2.10.1.

febra aftoasă nu a fost raportată timp de:

fie [cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune](1)
fie [de la…………… (zz/ll/aaaa).](1)(5)
și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni
înainte de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus
niciun animal vaccinat împotriva bolii respective.
II.2.10.2. nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine timp de cel puțin 12 luni înainte de
data expedierii animalelor către Uniune și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva
febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni și în această perioadă nu a fost introdus niciun
animal vaccinat împotriva bolii respective.
II.2.10.3. pesta porcină clasică nu a fost raportată:
fie
[timp de cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune](1)
fie

[de la ............... (zz/ll/aaaa), iar animalele care fac parte din transport au fost
supuse unui test de depistare a pestei porcine clasice, soldat cu un rezultat
negativ, efectuat în ultimele 30 de zile anterioare datei expedierii animalelor
către Uniune;] (1)(6)

și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei porcine clasice timp de cel puțin 12
luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost
introdus niciun animal vaccinat împotriva bolii respective.
[II.2.10.4. în care nu au fost raportate cazuri de pestă porcină africană în cele 12 luni anterioare
data expedierii animalelor către Uniune] (1)(7).
II.2.11. provin dintr-o unitate:
II.2.11.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de
păstrare timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
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ȚARA

II.2.11.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu
riscul prezentat de unitatea respectivă.
II.2.11.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii către Uniune.
II.2.11.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febră aftoasă, infecția cu
virusul pestei bovine, pesta porcină clasică și pesta porcină africană.
II.2.11.5. [în care nu a fost raportată infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în
cursul ultimelor 42 de zile anterioare expedierii către Uniune, iar în ultimele 12 luni
înainte de expedierea către Uniune
fie
[în unitate au fost aplicate măsuri de biosecuritate și măsuri de atenuare a riscurilor,
inclusiv condiții de adăpostire și sisteme de hrănire, necesare pentru a preveni
transmiterea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis de la animalele
sălbatice din speciile enumerate la porcinele ținute în unitate și au fost introduse numai
porcine provenite din unități care aplică măsuri de biosecuritate echivalente;]](1)
fie

[supravegherea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a fost efectuată
în ceea ce privește porcinele ținute în unitate în conformitate cu anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în perioada respectivă:
-

au fost introduse în unitate numai porcine provenite din unități care
aplică măsurile de biosecuritate sau măsurile de supraveghere prevăzute
mai sus, și

-

în cazul în care a fost raportată infecția cu Brucella abortus, B. melitensis
și B. suis la porcinele ținute în unitate, au fost luate măsuri în
conformitate cu [partea 1 punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688]].(1)

II.2.11.6. în care nu a fost raportată infecția cu virusul bolii lui Aujeszky timp de cel puțin 30 de
zile înainte de expedierea animalelor către Uniune;
[II.2.11.7. în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 de zile înainte de
expedierea animalelor către Uniune](1)(7);
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ȚARA

II.2.11.8. în care nu a fost raportat antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de expedierea
animalelor către Uniune.
II.2.12. Garanții suplimentare în ceea ce privește bolile de categoria C(1)(8)
[II.2.12.1.

animalele
fie [II.12.1.1

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din
acestea indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Aujeszky](1)(9);

fie [II.12.1.1. au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor împotriva
virusului întreg al bolii lui Aujeszky sau a anticorpilor împotriva
proteinei ADV-gE, dacă este necesar, utilizând una dintre metodele de
diagnostic prevăzute în partea 7 din anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat negativ, pe o probă prelevată în
cursul celor 15 zile anterioare datei expedierii lor către Uniune.]](1)(7)
Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a porcinelor și a animalelor din familia Tayassuidae, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Posibil numai în cazul porcinelor.
(4) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.
(5) Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(1)
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ȚARA
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Pentru țările cu intrare CSF în coloana 6 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404
Se aplică numai ungulatelor din familia Suidae.
Când se solicită de către statul membru de destinație.
Pentru țările cu intrarea ADV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 recunoscute ca fiind indemne de infecția cu virusul bolii Aujeszky sau care dețin un program de
eradicare aprobat și care îndeplinesc cerințele din Regulamentul (UE) 2020/688.
Numai pentru țările terțe enumerate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/1375.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/483

CAPITOLUL 7
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A PORCINELOR CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII (MODEL „SUI-Y”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Sacrificare

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

L 113/484

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat SUI-Y

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

II.1.2.

nu au primit:
-

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

-

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste destinate
unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform definițiilor din
Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din
Directiva 96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia
2011/163/UE pentru țara de origine în cauză.

Partea II: Certificare

(1)(2)(10)[II.1.3.

II.2.

sunt porcine domestice care provin dintr-o exploatație recunoscută oficial ca
exploatație care aplică condiții de adăpost controlate în conformitate cu articolul 8 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei sau care nu sunt
înțărcate și au vârsta mai mică de 5 săptămâni.]

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1.
provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a porcinelor care sunt destinate sacrificării și este enumerată în partea 1 din anexa
II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.2.2.

sunt destinate sacrificării în Uniune.

II.2.3.

au rămas în permanență:

(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 3 luni înainte de data
expedierii lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii lor
către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, porcine și nici animale din alte
specii enumerate pentru aceleași boli ca și porcinele.
II.2.4.
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.5.
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a
bolilor emergente.
(1) fie

[II.2.6.
unitate].

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă

L 113/486

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

Mode l de ce rtificat SUI-Y

ȚARA
(1)(3) fie

[II.2.6.
au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în zona de origine care îndeplinește
următoarele cerințe:
(a) operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i) autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către
autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu
articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;
(ii) care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din
țara terță sau din teritoriul terț;
(iii) enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din
teritoriul terț de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;
(iv) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
(b) operațiunea de colectare din centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile.]

II.2.7.

nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.12., deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.

II.2.8.

au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(4) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat
de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau
de hrană animală.

II.2.9.

au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.

II.2.10. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a pestei porcine clasice.
II.2.11. provin dintr-o zonă în care:
II.2.11.1.

febra aftoasă nu a fost raportată timp de:

fie [cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune](1)
fie [din __/__/____ (zz/ll/aaaa).](1)(5)
și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni
înainte de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus
niciun animal vaccinat împotriva bolii respective.
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II.2.11.2. nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine timp de cel puțin 12 luni înainte de
data expedierii animalelor către Uniune și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva
acestei boli timp de cel puțin ultimele 12 luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și în acea perioadă nu au fost introduse animale vaccinate împotriva bolii
respective.
II.2.11.3. pesta porcină clasică nu a fost raportată:
fie [timp de cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune](1)
fie [de la ............... (zz/ll/aaaa), iar animalele care fac parte din transport au fost supuse unui
test de depistare a pestei porcine clasice, soldat cu un rezultat negativ, efectuat în ultimele
30 de zile anterioare datei expedierii animalelor către Uniune;] (1)(6)
și în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei porcine clasice timp de cel puțin 12
luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost
introdus niciun animal vaccinat împotriva bolii respective.
[II.2.11.4. în care nu au fost raportate cazuri de pestă porcină africană în cele 12 luni anterioare
data expedierii animalelor către Uniune] (1)(7).
II.2.12.

provin dintr-o unitate:
II.2.12.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de păstrare
timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.2.12.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă.
II.2.12.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii către Uniune.
II.2.12.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febră aftoasă, infecția cu
virusul pestei bovine, pesta porcină clasică și pesta porcină africană.
II.2.12.5. [în care nu a fost raportată infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în cursul
ultimelor 42 de zile anterioare expedierii către Uniune, iar în cursul celor 12 luni înainte
de expedierea către Uniune
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fie

[în unitate au fost aplicate măsuri de biosecuritate și măsuri de atenuare a
riscurilor, inclusiv condiții de adăpostire și sisteme de hrănire, necesare pentru a
preveni transmiterea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis de la
animalele sălbatice din speciile enumerate la porcinele ținute în unitate și au fost
introduse numai porcine provenite din unități care aplică măsuri de biosecuritate
echivalente;]](1)

fie

[supravegherea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a fost
efectuată în ceea ce privește porcinele ținute în unitate în conformitate cu
anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în perioada
respectivă:
-

au fost introduse în unitate numai porcine provenite din unități care aplică
măsurile de biosecuritate sau măsurile de supraveghere prevăzute mai sus, și

-

în cazul în care a fost raportată infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și
B. suis la porcinele ținute în unitate, au fost luate măsuri în conformitate cu
[partea 1 punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688].(1)

II.2.12.6. în care nu a fost raportată infecția cu virusul bolii lui Aujeszky timp de cel puțin 30 de
zile înainte de expedierea animalelor către Uniune;
[II.2.12.7. în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 de zile înainte de
expedierea animalelor către Uniune](1)(7);
II.2.12.8. în care nu a fost raportat antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de expedierea animalelor
către Uniune.
[fie [II.2.13.

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de
infecția cu virusul bolii Aujeszky](1)(9);

fie [II.2.13.

au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor împotriva virusului întreg al
bolii Aujeszky sau a anticorpilor împotriva proteinei gE a virusului bolii Aujeszky, dacă
este necesar, utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 7 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultat negativ, pe o probă prelevată în
perioada de 15 zile anterioară datei expedierii lor către Uniune.](1)(7)](1)(8)

Observații:
Prezentul certificat este destinat porcinelor și animalelor din familia Tayassuidae care vor fi sacrificate în Uniune.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035] și codurile individuale de identificare ale animalelor, în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea corespunzătoare.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei.
(3) Posibil numai în cazul porcinelor.
(4) Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.
(5) Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(6) Pentru țările cu intrare CSF în coloana 6 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404.
(7) Se aplică numai ungulatelor din familia Suidae.
(8) Se aplică numai în cazul în care statul membru de destinație sau Elveția, în conformitate cu Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO
L 114, 30.4.2002), fie are statutul de indemn de boala de categoria C relevantă, fie dispune de un program
aprobat de eradicare.
(9) Pentru țările cu intrarea ADV în coloana 7 din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) 2021/404
recunoscute ca fiind indemne de infecția cu virusul bolii Aujeszky sau care dețin un program de eradicare
aprobat și care îndeplinesc cerințele din Regulamentul delegat (UE) 2020/688.
(10) Numai pentru țările terțe enumerate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/1375.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A ANIMALELOR DIN FAMILIILE ANTILOCAPRIDAE,
BOVIDAE (ALTELE DECÂT BOVINE, OVINE ȘI CAPRINE), GIRAFFIDAE,
MOSCHIDAE ȘI TRAGULIDAE (MODEL „RUM”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
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Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

II.1.2.

Partea II: Certificare

II.2.

nu au primit:
−

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

−

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză.

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1.

provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a ungulatelor din familiile Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae,
Moschidae, Tragulidae și este enumerată în partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.

II.2.2.

au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii
lor către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, ungulate din familiile
Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae și nici animale din alte specii
enumerate pentru aceleași boli ca și ungulatele din familiile Antilocapridae, Bovidae,
Giraffidae, Moschidae, Tragulidae.

II.2.3.

nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 6
luni înainte de data expedierii către Uniune.

II.2.4.

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a
bolilor emergente.

II.2.5.

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.

II.2.6.

nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.2.11, deoarece au
fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
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II.2.7.

II.2.8.

II.2.9.

au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat
de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau
de hrană animală.
au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de
origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante
menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
nu au fost vaccinate împotriva:
(i) febrei aftoase, infecției cu virusul pestei bovine, infecției cu virusul febrei Văii de Rift, infecției
cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină), complexul
Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis), infecției cu Brucella
abortus, B. melitensis și B. suis, și
(ii) infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60 de zile
înainte de expedierea lor către Uniune.
provin dintr-o zonă:

II.2.10.

II.2.10.1.

în care:
(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie

[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii către Uniune](1)

fie

[de la __/__/____ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

(ii) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte de
data expedierii către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun animal
vaccinat împotriva febrei aftoase.
II.2.10.2.

nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, [infecția cu virusul febrei Văii de Rift]
[infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă
bovină)](1)(6) [și pleuropneumonia contagioasă caprină](1)(7) în cele 12 luni înainte de
expedierea către Uniune, iar în acea perioadă:

(1)(5),

(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
fie

[II.2.10.3.

care este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(8)

fie

[II.2.10.3.

care este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24):

fie

[II.2.10.3.1. timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.] (1)(9)
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fie

[II.2.10.3.1. timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate cu articolul 9
litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, efectuat, cu rezultate negative, pe
probe prelevate cu cel puțin 28 de zile după data intrării animalului în zona indemnă
sezonier.] (1)(9)

fie

[II.10.3.1. timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune
și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la
cel puțin 14 zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.] (1)(9)

fie [II.2.10.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar animalele au
fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în
ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în specificațiile
vaccinului și

fie

fie

[II.2.10.3.1. au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile înainte de data expedierii animalelor
către Uniune.]](1)

fie

[II.2.10.3.1. au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate
negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea protecției imunitare
stabilite în specificațiile vaccinului.]] (1)

[II.2.10.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și animalele
au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze anticorpi specifici
împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în zona
respectivă și:
fie

[II.2.10.3.1 testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de zile înainte de
data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

fie

[II.2.10.3.1. testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de zile înainte
de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost supuse unui test PCR
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel mult 14 zile înainte de data
expedierii animalelor către Uniune. ]] (1)

II.2.11.

provin dintr-o unitate:
II.2.11.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de păstrare
timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.2.11.2 care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă.
II.2.11.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii către Uniune.
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II.2.11.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30 de
zile înainte de data expedierii către Uniune:
−
−
−
−
−

febra aftoasă,
infecția cu virusul pestei bovine,
[infecția cu virusul febrei Văii de Rift](1)(5),
[infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă
bovină)](1)(6)
[pleuropneumonia contagioasă caprină](1)(7)

fie

[II.2.11.5. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel puțin 2 ani înainte
de data expedierii către Uniune.](1)

fie

[II.2.11.5. care este situată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică epizootică.] (1)(10)
II.2.11.6.

în care nu s-a raportat infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) timp de cel puțin 42 de zile înainte de data expedierii către
Uniune

II.2.11.7.

în care nu s-a raportat infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la animale
deținute din speciile enumerate în cursul celor 42 de zile anterioare expedierii către
Uniune.

[II.2.11.8.
în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 de zile înainte de
expedierea către Uniune].(1)(11)
II.2.11.9.

în care nu au fost raportate cazuri de antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de
expedierea către Uniune.

II.2.11.10.

în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp
de cel puțin 30 de zile înainte de expedierea către Uniune și, atunci când boala a fost
raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori expedierii către Uniune,
unitatea afectată a rămas supusă unor restricții până când animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în unitate au fost supuse, cu rezultate
negative, unui test vizând tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum
se descrie în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei,
efectuat pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a animalelor din familiile Antilocapridae, Bovidae(altele decât
bovine, ovine și caprine), Giraffidae, Moschidae and Tragulidae, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația
finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei] și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.

Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.2.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
(4) Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5) Se aplică numai ungulatelor din familia Tragulidae.
(6) Se aplică numai ungulatelor din specia Syncerus cafer.
(7) Se aplică numai ungulatelor din specia Gazella spp.
(8) Pentru țările cu intrare BTV în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404
(9) Pentru țările cu intrare SF-BTV în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(10) Pentru țările cu intrare SF-EHD în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(11) Se aplică numai ungulatelor din familia Bovidae.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 9
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR DIN FAMILIILE TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE ȘI
ELEPHANTIDAE (MODEL „RHINO”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1.

provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familiile Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae și
este enumerată în partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.

Partea II: Certificare

II.1.2. au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.1.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii
către Uniune, perioadă în care niciun animal nu a fost introdus.
II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 6
luni înainte de data expedierii către Uniune.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate și a bolilor emergente.
II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.1.6. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de
gunoaie sau de hrană animală.
II.1.7. au fost supuse, cu rezultate negative, unei inspecții clinice efectuate de un medic veterinar oficial
în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă a acestuia în perioada de 24 de ore
anterioară încărcării în vederea expedierii către Uniune în scopul detectării semnelor care indică
apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa 1 la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 al Comisiei și a bolilor emergente.
II.1.8. nu au fost vaccinate împotriva [febrei aftoase și](1)(4) a infecției cu virusul febrei Văii de Rift.
II.1.9. provin dintr-o zonă:
[II.1.9.1. în care:
(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie [cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii către Uniune](1)
fie [din __/__/____ (zz/ll/aaaa)](1)(5)
(ii) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte
de data expedierii către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun
animal vaccinat împotriva febrei aftoase.](1)(4)
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II.1.9.2. infecția cu virusul febrei Văii de Rift nu a fost raportată pentru perioada de 12 luni
anterioară expedierii către Uniune, iar în acea perioadă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestei boli, și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestei boli nu au fost introduse.
II.1.10. provin dintr-o unitate:
II.1.10.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de
păstrare timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.1.10.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu
riscul prezentat de unitatea respectivă.
II.1.10.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în momentul expedierii
către Uniune.
II.1.10.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune: [febra aftoasă și](1)(4) infecția cu
virusul febrei Văii de Rift.
II.1.10.5. în care nu au fost raportate cazuri de antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de
expedierea către Uniune.
Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a animalelor din familiile Tapiridae, Rhinocerotidae și
Elephantidae, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei] și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
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Partea II:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Se păstrează mențiunea adecvată.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.2.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
Se aplică numai ungulatelor din familia Elephantidae.
Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 10
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR DIN FAMILIA HIPPOPOTAMIDAE (MODEL „HIPPO”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Codul ISO al țării

Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familia Hippopotamidae și este enumerată în partea 1
din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.1.2. au rămas în permanență:
(i)
în zona menționată la punctul II.1.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii animalelor către Uniune, și
(ii)
în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, animale din familia
Hippopotamidae și nici animale din alte specii enumerate pentru aceleași boli ca și animalele
din familia Hippopotamidae.
II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 6
luni înainte de data expedierii animalelor către Uniune.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.1.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.11., deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.1.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat
de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie
sau de hrană animală.
II.1.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.9. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, a complexului Mycobacterium tuberculosis(M.bovis, M.caprae și
M.tuberculosis) și a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis.
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II.1.10. provin dintr-o zonă:
II.1.10.1. în care:
(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie[timp de cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii animalelor către
Uniune](1)
fie [de la__/__/____ (zz/ll/aaaa)](1)(4)
(ii) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte
de data expedierii animalelor către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus
niciun animal vaccinat împotriva febrei aftoase.
II.1.10.2. nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift
pentru perioada de 12 luni anterioară expedierii animalelor către Uniune, iar în acea
perioadă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
II.1.11. provin dintr-o unitate:
II.1.11.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de
păstrare timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.1.11.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu
riscul prezentat de unitatea respectivă.
II.1.11.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune.
II.1.11.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune: febra aftoasă, infecția cu
virusul pestei bovine și infecția cu virusul febrei Văii de Rift.
II.1.11.5. în care nu s-a raportat infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) timp de cel puțin 42 de zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune.
II.1.11.6. în care nu s-a raportat infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la animale
deținute din speciile enumerate în cursul celor 42 de zile anterioare expedierii
animalelor către Uniune.
II.1.11.7. în care nu au fost raportate cazuri de antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de
expedierea animalelor către Uniune;
fie
[II.1.11.8.
în care nu a fost raportată infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) timp de cel puțin 2 ani înainte de data expedierii animalelor către Uniune.] (1)
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fie

[II.1.11.8.

în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune și,
atunci când boala a fost raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori
datei expedierii animalelor către Uniune, unitatea a rămas supusă unor restricții până
când animalele infectate au fost îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în
unitate au fost supuse, cu rezultate negative, unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum se descrie la articolul 9 litera (b)
punctul (i) din Regulamentul (UE) 2020/692, efectuat pe probe prelevate la cel puțin
6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate.] (1)

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a animalelor din familia Hippopotamidae, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei] și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.

Partea II:
(1)
(2)

(3)

(4)

Se păstrează mențiunea adecvată.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.2.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Congelat

□ Creștere în
continuare
□ Circ ambulant/număr cu
animale
□ Unitate de carantină

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Expoziție

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

II.1.2.

II.2.

nu au primit:
-

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

-

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste destinate
unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform definițiilor din
Directiva 96/22/CE a Consiliului).

respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din
Directiva 96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia
2011/163/UE a Comisiei pentru țara de origine în cauză.

Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.2.1.

provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat este autorizată
pentru intrarea în Uniune a camelidelor și cervidelor și este enumerată în partea 1 din anexa II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.

II.2 .2. au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.2.1. de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii lor către Uniune, și
(ii) în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii
lor către Uniune, perioadă în care niciun animal nu a fost introdus.
II.2.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 6
luni înainte de data expedierii lor către Uniune.
II.2.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
II.2.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.2.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.11, deoarece au
fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.2.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat
de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau
de hrană animală.
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II.2.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.2.9. nu au fost vaccinate împotriva:
(i) febrei aftoase, infecției cu virusul pestei bovine, infecției cu virusul febrei Văii de Rift,
infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, complexului Mycobacterium
tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis), infecției cu Brucella abortus, B.
melitensis și B. suis, și
(ii) infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) cu un vaccin viu timp de 60
de zile înainte de expedierea lor către Uniune.
II.2.10. provin dintr-o zonă:
II.2.10.1.

în care:
(i) febra aftoasă nu a fost raportată timp de:
fie

[cel puțin 24 de luni înainte de data expedierii către Uniune](1)

fie

[de la __/__/___ (zz/ll/aaaa)](1)(4)

(ii) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase timp de cel puțin 12 luni înainte
de data expedierii către Uniune și în această perioadă nu a fost introdus niciun
animal vaccinat împotriva febrei aftoase.
II.2.10.2. nu s-a raportat infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de Rift,
infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare în perioada de 12 luni anterioară
expedierii către Uniune, iar în acea perioadă:
(i) nu s-a efectuat vaccinarea împotriva acestor boli și
(ii) animalele vaccinate împotriva acestor boli nu au fost introduse.
fie

[II.2.10.3. care este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)](1)(5)

fie

[II.2.10.3. care este indemnă sezonier de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-

24):

fie [II.2.10.3.1.

timp de cel puțin 60 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune.] (1)(6)

fie [II.2.10.3.1.

timp de cel puțin 28 de zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și animalele au fost supuse unui test serologic în conformitate
cu articolul 9 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel puțin 28 de
zile după data intrării animalului în zona indemnă sezonier.] (1)(6)

fie [II.2.10.3.1.

timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii animalelor către
Uniune și au fost supuse unui test PCR, cu rezultate negative, efectuat
pe probe prelevate la cel puțin 14 zile de la data intrării animalului în
zona indemnă sezonier.] (1)(6)
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[II.2.10.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), iar
animalele au fost vaccinate împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre
raportate în ultimii 2 ani în zona respectivă și se află încă în perioada de imunitate garantată în
specificațiile vaccinului și

fie

fie

[II.2.10.3.1.
către Uniune.]](1)

au fost vaccinate cu mai mult de 60 de zile anterior datei expedierii

fie

[II.2.10.3.1.
au fost vaccinate cu un vaccin inactiv și au fost supuse unui test PCR,
cu rezultate negative, efectuat pe probe prelevate la cel puțin 14 zile după instalarea
protecției imunitare stabilite în specificațiile vaccinului.]] (1)

fie
[II.2.10.3. nu este indemnă de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) și
animalele au fost supuse, cu rezultate pozitive, unui test serologic capabil să detecteze anticorpi specifici
împotriva tuturor serotipurilor (1-24) virusului bolii limbii albastre raportate în ultimii 2 ani în zona
respectivă și:
fie

[II.2.10.3.1.
testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 60 de
zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

fie

[II.2.10.3.1.
testul serologic a fost efectuat pe probe prelevate cu cel puțin 30 de
zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune, iar animalele au fost supuse unui
test PCR efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel mult 14 zile înainte de
data expedierii animalelor către Uniune.]](1)

II.2.11. provin dintr-o unitate:
II.2.11.1. care este înregistrată de către autoritatea competentă și aflată sub controlul autorității
competente din țara terță sau teritoriul de origine și care dispune de un sistem de
păstrare timp de cel puțin 3 ani a registrelor actualizate care conțin informații privind:
(i) speciile, categoriile și numărul și identificarea animalelor din unitate;
(ii) intrarea și ieșirea animalelor din unitate;
(iii) mortalitatea la nivelul unității.
II.2.11.2. care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu
riscul prezentat de unitatea respectivă.
II.2.11.3. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în momentul expedierii
către Uniune.
II.2.11.4. în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune: febra aftoasă, infecția cu virusul
febrei Văii de Rift și infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare.
fie

[II.2.11.5.
în unitate și în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul
unei țări învecinate, nu au fost raportate infecții cu boala hemoragică epizootică timp de cel
puțin 2 ani înainte de data expedierii către Uniune.](1)
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fie

[II.2.11.5.
care este localizată într-o zonă indemnă sezonier de boala hemoragică
epizootică.](1)(7)
II.2.11.6.

supuse supravegherii pentru depistarea infecției cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M.bovis, M.caprae și M.tuberculosis) la animalele din aceeași specie cu
animalele care fac parte din transport în conformitate cu procedurile de la punctele 1 și
2 din partea 2 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei timp de
cel puțin 12 luni înainte de data expedierii către Uniune, iar în acea perioadă:
(i) au fost introduse în unitate numai animale provenite din unități care aplică măsurile
prevăzute la alineatul de mai sus;
(ii) [infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae și
M.tuberculosis) a fost raportată la animale din aceeași specie ca și animalele care
fac parte din transport ținute în unitate și au fost luate măsuri în conformitate cu
partea 2 punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688]].(1)

II.2.11.7. în care nu s-a raportat infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la animale
din aceeași specia ca și animalele care fac parte din transport în ultimele 42 de zile
înaintea expedierii către Uniune, iar animalele care fac parte din transport au fost supuse
unui test pentru depistarea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis
utilizându-se una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 1 din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688], efectuat, cu rezultate negative, pe o probă
prelevată în perioada de 30 de zile înainte de expedierea către Uniune, iar în cazul
femelelor postpartum, prelevată la cel puțin 30 de zile de la parturiție.
II.2.11.8. în care nu au fost raportate cazuri de rabie timp de cel puțin 30 zile înainte de
expedierea către Uniune.
II.2.11.9. în care nu au fost raportate cazuri de antrax timp de cel puțin 15 zile înainte de
expedierea către Uniune.
II.2.11.10. în care nu s-a raportat infecția cu tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp
de cel puțin 30 de zile înainte de expedierea către Uniune și, atunci când boala a fost
raportată în unitatea de origine în cursul celor 2 ani anteriori expedierii către Uniune,
unitatea afectată a rămas supusă unor restricții până când animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate, iar animalele rămase în unitate au fost supuse, cu rezultate
negative, unui test vizând tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), astfel cum
se descrie în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat pe
probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din
unitate.
[II.2.11.11. în care, dacă a fost raportată o infecție cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 3
ani înainte de data expedierii către Uniune, în urma ultimului focar, unitatea a rămas în
continuare supusă unor restricții de circulație impuse de autoritatea competentă până
când:
(i) animalele infectate au fost ucise și distruse; și
(ii) animalele rămase au fost supuse unui test efectuat, conform punctului 3.1 din
capitolul 3.5.11 al Manualului OIE pentru animale terestre (versiunea adoptată în
2015), cu rezultate negative, pe probe prelevate cu cel puțin 6 luni după data
uciderii și distrugerii animalelor infectate și a curățării și dezinfectării unității](1)(8)
[II.2.12. provin dintr-o unitate în care nu s-a raportat rinotraheita infecțioasă
bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă la camelide în perioada de 30 de zile
anterioară expedierii către Uniune.](1)(9)
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Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a camelidelor și cervidelor, inclusiv atunci când Uniunea nu este
destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
[cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei] și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.2.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
(4) Numai pentru țările cu data de deschidere în conformitate cu coloana 8 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5) Pentru țările cu intrare BTV în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(6) Pentru țările cu intrare SF-BTV în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(7) Pentru țările cu intrare SF-EHD în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(8)
Se aplică numai ungulatelor din familia Camelidae.
(9)
Se aplică numai în cazul în care statul membru de destinație sau Elveția, în conformitate cu Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO
L 114, 30.4.2002), fie are statutul de indemn de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă
infecțioasă la bovine, fie dispune de un program aprobat de eradicare.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 12
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A ECVIDEELOR CARE NU
SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „EQUI-X”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Cal înregistrat

□

continuare
□

□

□
I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta
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II. Informații sanitare

II.

Partea II: Certificare

II.1.

II.2.

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
Ecvideul descris în partea I:
II.1.1. nu este destinat sacrificării pentru consumul uman și nu este destinat sacrificării în cadrul
eradicării unei boli transmisibile la ecvidee, și
(1)fie
[este un ecvideu înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.]
(1)fie
[este un cal înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.]
(1)fie
[este un ecvideu, altul decât un ecvideu înregistrat sau un cal înregistrat.]
II.1.2. nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate la
........................... (a se introduce zz/ll/aaaa)(2), aceasta fiind în termenul de 48 de ore sau, în
cazul unui cal înregistrat, în perioada de 48 de ore sau în ultima zi lucrătoare, înainte de
plecarea din unitatea înregistrată.
II.1.3. îndeplinește cerințele prevăzute la punctele II.2.- II.5. și, după caz, la punctul II.6., din
prezentul certificat;
II.1.4. este însoțit de o declarație scrisă, semnată de operatorul animalului, care face parte din
prezentul certificat.
Atestare privind țara terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea și stabilirea expedierii
II.2.1.

Ecvideul descris în partea I este expediat din ............................. (a se introduce țara,
teritoriul sau zona din acestea), o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data
eliberării prezentului certificat, are codul: ………..…(3) și este repartizat în grupul sanitar
……(3).
II.2.2. În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: Pesta
ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei
(morva), tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma
equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, rabia și antraxul.
II.2.3. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea în care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau
epidemiologice de pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului și nu au existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în
perioada de 12 luni anterioară datei plecării.
II.2.4. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă
din acestea în care
( 1)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni
anterioară datei plecării animalului.]
( 1)
fie
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei
(morva), recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei
plecării, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de expediere
în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
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( 1)

fie

[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea respectivă în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului
focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(4),
efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe
prelevate la cel puțin 6 luni după uciderea și distrugerea animalelor
infectate.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității,
după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și
distrus, fie sacrificat.]]]
II.2.5. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă
din acestea în care
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
( 1)
fie
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor,
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de
24 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 1)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a
rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(4), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității,
după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și
distrus, fie sacrificat.]]]
II.2.6. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalului.]
( 1)
fie
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în ultimele 24 de luni anterioare datei plecării animalului, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului.]]
( 1)
fie
[a fost raportată infecția cu durină în unitate în ultimele 24 de luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
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( 1)

fie

II.3.

[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru durină,
efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5(4) pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați
au fost castrați.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după
ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
II.2.7. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
( 1)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioare datei plecării
animalului.]
( 1)
fie
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în
gel de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (4) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la
un interval minim de 90 de zile de la curățarea și dezinfectarea unității după ce
animalele infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după ce
ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie
sacrificat.]]
II.2.8. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
II.2.8.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în
perioada de 30 de zile anterioare datei plecării animalului;
II.2.8.2. nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15 zile anterioare
datei plecării animalului.
II.2.9. Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operator, ecvideul descris în
partea I nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au
respectat cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.8.1 în perioada de 30 de zile anterioară
datei plecării animalului și cu cerința menționată la punctul II.2.8.2. în perioada de 15 zile
anterioară datei plecării animalului.
Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării

(1)fie

[II.3.1.

(1)fie

[II.3.1.
(1)fie

În perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai mică
de 40 de zile, ecvideul descris în partea I a fost rezident în mod continuu în țara, teritoriul
sau zona din acestea de expediere sau a intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de
expediere dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Norvegia.]
În perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai mică
de 40 de zile, calul înregistrat descris în partea I
[a fost rezident în mod continuu în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;]
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(1)fie

[a intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere o dată sau de mai multe ori din
[un stat membru al Uniunii Europene sau din Norvegia;]]]
(1)și/sau
[o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a
cailor înregistrați, și din care a fost importat în țara, teritoriul sau zona din acestea
de expediere în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele necesare în conformitate
cu legislația Uniunii pentru intrarea cailor înregistrați din această țară, teritoriu sau
zonă din acestea direct în Uniune, și care este:
(1)fie
[repartizat în același grup sanitar ............. (3) ca țara, teritoriul sau zona din
acestea de expediere;]]]]
(1)și/sau
[repartizat în grupul sanitar A, B sau C;]]]]
(1)și/sau
[China(5)(6), Hong Kong, Japonia, Republica Coreea, Macao, Singapore
sau Emiratele Arabe Unite.]]]]
[II.3.2. Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D sau G, și
(1)fie
[în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai
mică de 30 de zile sau de la intrarea dintr-un stat membru al Uniunii sau din Norvegia,
(1)fie
[a fost ținut separat de alte ecvidee, cu excepția unui mânz neînțărcat, într-o unitate
situată într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea repartizat(ă) în grupul sanitar A.]]]
(1)fie
[a fost ținut în izolare de alte ecvidee înaintea exportării, cu excepția unui mânz
neînțărcat, într-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar B, C, D sau G.]]]
(1)fie
[este un cal înregistrat care a fost ținut în unități aflate sub supraveghere veterinară în cursul
perioadei de 30 de zile anterioare datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai mică
de 30 de zile, sau de la intrarea în conformitate cu punctul II.3.1 dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau din Norvegia sau dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea care este
repartizată în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G,.]]
[II.3.2. Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar E, și
(1)fie
[în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai
mică de 40 de zile, sau de la intrarea în conformitate cu punctul II.3.1 dintr-un stat membru
al Uniunii Europene, din Norvegia sau dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea care este
repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G, a fost ținut
(1)fie
[în izolare, într-o unitate protejată de insecte vector.]]]
( 1)
fie
[într-o unitate aflată sub supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona din
acestea de expediere este recunoscut(ă) de Organizația Mondială pentru Sănătatea
Animalelor (OIE) ca fiind oficial indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]]
(1)fie

(1)fie

(1)(7)fie
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(1)fie

(1)(7)fie

II.4.

[este un cal înregistrat care a fost ținut, în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării,
sau de la naștere dacă are vârsta mai mică de 30 de zile, sau de la intrarea în conformitate
cu punctul II.3.1 dintr-un stat membru al Uniunii Europene, din Norvegia sau dintr-o țară,
teritoriu sau zonă din acestea care este repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G, în
unități aflate sub supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona din acestea de
expediere este recunoscut(ă) oficial ca fiind indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]
[II.3.2. Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar F, și:
(1)fie
[în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, animalul a fost ținut în unitatea de
carantină autorizată ............................... (a se introduce numele unității de carantină),
închis în spațiul protejat împotriva vectorilor cel puțin în cursul unei perioade cuprinse între
două ore înainte de apus și două ore după răsărit, antrenamentul fiind efectuat sub
supraveghere veterinară oficială, ulterior aplicării unor repelente împotriva insectelor în
combinație cu un insecticid eficient împotriva Culicoides înainte de scoaterea din grajdurile
de carantină, și în izolare strictă de ecvideele care nu erau pregătite pentru export în condiții
cel puțin la fel de stricte ca cele necesare pentru intrarea în Uniune.]]
(1)fie
[în perioada de 14 zile anterioară datei plecării, ecvideul a fost închis permanent în stația de
carantină protejată împotriva vectorilor autorizată ............................... (a se introduce
numele unității de carantină) și monitorizarea constantă a protecției împotriva insectelor
vectori a dovedit absența vectorilor în interiorul părții izolate de vectori a unității de
carantină.]]
Atestare privind vaccinarea și testele sanitare

(1)fie

[II.4.1.

(1)fie

[II.4.1.

(1)(7)fie

[II.4.1.

II.4.2.
( 1)

fie

Ecvideul descris în partea I nu a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane în țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere și nu există informații care să sugereze
vaccinarea anterioară.]
Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane cu mai mult de
12 luni înainte de data plecării.]
Calul înregistrat descris în partea I a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane cu cel
mult 24 de luni și cu cel puțin 40 de zile înainte de data intrării în carantina protejată
împotriva vectorilor sau în unitatea de carantină izolată de vectori situată într-o țară,
teritoriu sau zonă din acestea repartizat(ă) în grupul sanitar F, iar această vaccinare a
constat într-un ciclu primar complet de vaccinare împotriva pestei ecvine africane, sau întro revaccinare în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare, prin administrarea, în
conformitate cu instrucțiunile producătorului, a unui vaccin înregistrat, care protejează
împotriva serotipurilor circulante ale virusului pestei ecvine africane, iar ultima vaccinare a
avut loc la ................................... (a se introduce data).]
Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în
cele 60 de zile anterioare datei plecării, și
[provine dintr-o unitate situată într-o țară sau într-un teritoriu în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.]
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( 1)

fie

[provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană în
perioada de 6 luni anterioară datei plecării sale și care este situată într-o țară, teritoriu sau
zonă din acestea în care a avut loc un program de supraveghere și eradicare a
encefalomielitei ecvine venezuelene recunoscut de Uniunea Europeană(2) în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării sale, și în cursul perioadei de 21 de zile anterioară datei
plecării animalului descris în partea I, toate ecvideele din unitate au rămas sănătoase din
punct de vedere clinic, și
( 1)
fie
[ecvideul descris în partea I a fost protejat împotriva atacurilor insectelor vector
într-o unitate de carantină, în care orice ecvideu care a prezentat o creștere a
temperaturii corporale zilnice a fost supus, cu rezultat negativ, unui test de izolare
a virusului pentru encefalomielita ecvină venezueleană(4); și ecvideul descris în
partea I
( 1)
fie
[a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene cu un curs
primar complet și revaccinat în conformitate cu recomandările
producătorului, cu cel puțin 60 de zile și cu cel mult 12 luni înainte de
data plecării;]]]
( 1)
fie
[a fost supus unui test de inhibare a hemaglutinării pentru depistarea
encefalomielitei ecvine venezuelene(4) efectuat, cu rezultate negative, pe o
probă prelevată la cel mult 14 zile de la data intrării sale în unitatea de
carantină.]]]
( 1)
fie
[temperatura corporală a ecvideului descris în partea I a fost luată zilnic, fie fără o
creștere, fie animalul a fost supus unui test de izolare a virusului pentru
encefalomielita ecvină venezueleană, cu rezultat negativ, iar ecvideul descris în
partea I a fost supus
−

unui test de inhibare a hemaglutinării pentru depistarea encefalomielitei
ecvine venezuelene(4), fără o creștere a titrului de anticorpi, efectuat pe
probe perechi prelevate de două ori, la un interval de 21 de zile, a doua
probă fiind prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării sale, și

−

unei reacții polimerazice în lanț-revers transcriptază (RT-PCR) pentru
depistarea genomului virusului encefalomielitei ecvine venezuelene(4), cu
rezultat negativ, efectuată pe o probă prelevată în intervalul de 48 de ore
anterioare plecării sale, și

protecției împotriva atacurilor vectorilor în perioada de după recoltare și
până la încărcarea pentru expediere, prin utilizarea combinată a unor
substanțe repelente pentru insecte și a unor insecticide aprobate în cazul
animalului respectiv și prin dezinsecția grajdului și a mijloacelor de
transport utilizate.]]
Ecvideul descris în partea I este expediat din Islanda, care este certificată oficial ca fiind o
țară indemnă de anemia infecțioasă ecvină, unde a fost rezident în mod continuu de la
naștere, și nu a intrat în contact cu ecvidee care au intrat în Islanda din alte țări.]
Ecvideul descris în partea I a fost supus, cu rezultate negative, unui test de imunodifuzie în
gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau unui test ELISA pentru anemia infecțioasă
ecvină(4) efectuat pe o probă de sânge prelevată la … (a se introduce data), în cursul
[unei perioade de 30 de zile anterioară datei plecării sale.]]
[unei perioade de 90 de zile anterioară datei plecării din țara, teritoriul sau zona din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A.]]
−

(1)(7)fie

[II.4.3.

(1)fie

[II.4.3.
(1)fie
(1)(7)fie
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(1)[II.4.4.

Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizată în grupul sanitar B, D sau E, sau din China sau dintr-o țară sau dintr-un
teritoriu în care s-a raportat infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 36 luni
anterioară datei plecării, și a fost supus unui test de fixare a complementului pentru infecția
cu Burkholderia mallei (morva)(4) efectuat, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la
5, pe o probă de sânge prelevată la ............................ (a se introduce data), în perioada de
30 de zile anterioară datei plecării.]
(1)[II.4.5. Ecvideul descris în partea I este un mascul ecvin necastrat sau o femelă ecvină cu vârsta
mai mare de 270 de zile, expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar B, D, E sau F, sau din China, sau dintr-o țară în care a fost
raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării, și a fost supus unui test
de fixare a complementului pentru infecția cu durină(4) efectuat, cu rezultat negativ, la o
diluție a serului de 1 la 5, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce
data), în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării, iar ecvideul descris în partea I nu a
fost utilizat pentru reproducție în perioada de 30 de zile înainte și după data la care a fost
prelevată proba.]
(1)[II.4.6. Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar E, din Brazilia, Bolivia, Uruguay, Malaysia (peninsula) sau
dintr-o țară sau dintr-un teritoriu în care s-a raportat tripanozomiaza animalelor în perioada
de 24 de luni anterioară datei plecării, și a fost supus unui test de fixare a complementului
pentru tripanozomiază (CATT)(4), efectuat, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la
4, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce data), în perioada de 30
de zile anterioară datei plecării.]
(1)(7)[II.4.7. Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar E și
(3)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8), care a fost efectuat de același laborator în aceeași zi pe probe de sânge prelevate
de două ori, la un interval cuprins între 21 și 30 de zile, la........................ (a se introduce
data) și la............................(a se introduce data), iar a doua probă a fost prelevată în
perioada de 10 zile anterioară datei plecării,
(3)fie
[cu rezultate negative în fiecare caz.]]]
(3)fie
[cu un rezultat pozitiv în prima probă, și
(3)fie
[a doua probă a fost testată ulterior, cu rezultat negativ, în cadrul unui
RT-PCR în timp real(8).]]]]
(3)fie
[cele două probe au fost testate fără o creștere mai mare de două ori a
titrului de anticorpi într-un test de neutralizare a virusului, astfel cum se
descrie la punctul 2.4 din capitolul 2.5.1. al Manualului OIE de teste de
diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.]]]]
(1)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8), cu rezultat negativ, pe o probă de sânge prelevată la.................. (a se introduce
data),, în perioada de 21 de zile anterioară datei plecării, iar țara sau teritoriul de expediere
este recunoscut(ă) de OIE ca fiind oficial indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]
(1)fie
[este un cal înregistrat care nu a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane și expediat
dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea care este recunoscut(ă) de OIE ca fiind oficial
indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]
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(1)(7)[II.4.8.

II.5.

Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar F, și
(1)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8) efectuat de același laborator în aceeași zi pe probe de sânge prelevate de două
ori, la un interval cuprins între 21 și 30 de zile, la........................ (a se introduce data) și
la............................(a se introduce data), prima probă nefiind prelevată la mai puțin de 7
zile de la introducerea în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor, iar a doua
probă fiind prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării,
(1)fie
[cu rezultate negative în fiecare caz.]]]
(1)fie
[cu un rezultat pozitiv în prima probă, și
(1)fie
[a doua probă a fost testată ulterior, cu rezultat negativ, în cadrul unui
RT-PCR în timp real(8).]]]]
(1)fie
[cele două probe au fost testate fără o creștere mai mare de două ori a
titrului de anticorpi într-un test de neutralizare a virusului, astfel cum se
descrie la punctul 2.4 din capitolul 2.5.1. al Manualului OIE de teste de
diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.]]]]
(1)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare și unui RT-PCR în
timp real pentru pesta ecvină africană(8) efectuat, cu rezultat negativ, în fiecare caz pe o
probă de sânge prelevată la......................... (a se introduce data) la nu mai puțin de 28 de
zile de la data introducerii în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor și în
perioada de 10 zile anterioară datei plecării.]]
(1)fie
[a fost supus unui RT-PCR în timp real pentru pesta ecvină africană(8), efectuat, cu rezultat
negativ, pe o probă de sânge prelevată la......................... (a se introduce data) cu cel puțin
14 zile de la data introducerii în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor și cu cel
mult 72 de ore înainte de plecare.]]
Atestarea condițiilor de transport

(1)(7)fie

[II.5.1.

(1)(7)fie

[II.5.1.

(1)fie

(1)fie

Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G și s-au luat măsuri pentru transportul
animalului direct în Uniune, fără a supune animalul niciunei operațiuni de colectare și fără a
intra în contact cu alte ecvidee care nu respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele
descrise în prezentul certificat de sănătate.]
Animalul este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea care este repartizat(ă) în
grupul sanitar F și s-au luat măsuri pentru transportul animalului direct din unitatea de
carantină protejată împotriva vectorilor sau izolată de vectori, fără a intra în contact cu alte
ecvidee care nu respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul
certificat de sănătate
[către aeroport în condiții de protecție împotriva vectorilor și s-au luat măsuri pentru ca
aeronava să fie curățată și dezinfectată în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în
țara terță de expediere și pulverizată împotriva insectelor vector chiar înainte de decolare.]]
[către un port maritim din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea în condiții de
protecție împotriva vectorilor și s-au luat măsuri pentru a-l transporta pe o navă programată
a se îndrepta direct către un port din Uniunea Europeană, fără a face escală într-un port
situat într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea neautorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a
ecvideelor, în boxe care au fost curățate și dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant
recunoscut oficial în țara terță de expediere și pulverizat împotriva insectelor vector chiar
înainte de plecare.]]
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II.5.2.
II.5.3.

(1)(9)[II.6.

31.3.2021

Au fost luate și verificate măsuri pentru a preveni orice contact cu alte ecvidee care nu
respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat de
sănătate în perioada dintre certificare și expedierea către Uniunea Europeană.
Vehiculele sau containerele pentru transport în care animalul urmează să fie încărcat au fost
curățate și dezinfectate înainte de încărcare cu un dezinfectant recunoscut oficial în țara sau
teritoriul de expediere și sunt construite astfel încât materiile fecale, urina, paiele sau
furajele să nu poată scăpa în timpul transportului.

Atestare de sănătate publică

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că ecvideul descris în prezentul certificat:
II.6.1.

II.6.2.

nu a primit, în țara sau teritoriul de expediere:
stilben sau substanțe cu efect tireostatic;
substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului);
îndeplinește garanțiile privind ecvideele vii prevăzute în planul privind reziduurile
prezentat și aprobat în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului și a
fost expediat dintr-o țară sau dintr-un teritoriu enumerat pentru ecvidee în anexa la Decizia
2011/163/UE a Comisiei.]

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum figurează
în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.
„Sistem de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia
dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g) din anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în
conformitate cu articolul 62 din regulamentul respectiv (de exemplu marca), cu condiția să
fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). Precizați sistemul de identificare
și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat. În cazul în care animalul este însoțit de
un pașaport, trebuie furnizat numărul pașaportului și denumirea autorității competente care
l-a validat.
„Vârstă”: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
„Sex”: M = mascul, F = femelă, C = castrat.
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Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Certificatul trebuie emis în ziua încărcării sau în ultima zi lucrătoare înainte de încărcarea animalului în
vederea expedierii în statul membru de destinație din Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalul a fost încărcat în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în
funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)
Zonă a țării sau a teritoriului autorizată pentru intrare în Uniune astfel cum apare în coloanele 2 și,
respectiv, 5 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(6)
Autorizat numai în cazul în care țara de expediere este repartizată în grupul sanitar G.
(7)
Declarațiile care se referă în întregime și exclusiv la un grup sanitar diferit de grupul sanitar în care este
repartizată țara, teritoriul sau zona din acestea pot fi omise, cu condiția păstrării numerotării declarațiilor
ulterioare.
(8)
Teste pentru depistarea pestei ecvine africane descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene
pentru pesta ecvină africană: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directricesdiagnostico.aspx
(9)
Prin eliminarea acestui punct, ecvideul, dacă este destinat liberei circulații în conformitate cu procedurile
vamale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 269, 10.10.2013, p. 1), va fi exclus de la sacrificarea pentru consumul uman în documentul de identificare
emis în conformitate cu normele de sănătate animală ale Uniunii.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarație a operatorului responsabil cu intrarea în Uniune a transportului de ecvidee care nu
sunt destinate sacrificării
Identificarea animalului(1)
Specie (Nume științific)

Sistemul de identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Sexul

……………………….

……………………….

……………….

…………

Subsemnatul, operator al ecvideului descris mai sus, declar că:
ecvideul
(2)
fie
[a rămas în …………………... (a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere) în cursul unei
perioade de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii, de la naștere, sau de la intrarea din Uniunea
Europeană sau din Norvegia;]
(2)
fie
[a intrat …………………... (a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere) în cursul perioadei
obligatorii de reședință de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii:
(a)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere)
(b)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere)
(c)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere);]
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, ecvideul nu a intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase
sau contagioase transmisibile la ecvidee;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
sunt îndeplinite condițiile de transport aplicabile în conformitate cu punctul II.5. din certificatul de sănătate însoțitor
pentru țara sau partea din teritoriul țării de expediere;
Cunosc cerințele de sănătate animală și de certificare sanitar-veterinară pentru circulația ecvideelor dintr-un stat membru
al UE în altul, prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei;
ecvideul este programat să părăsească Uniunea Europeană la............................................. (data) la punctul de
frontieră.................................... (a se introduce numele și locul punctului de frontieră de ieșire) sau, în caz contrar, va
face obiectul normelor de identificare și înregistrare aplicabile în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2035
al Comisiei.
Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

(2)

Sistemul de identificare: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul
respectiv, cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). P recizați sistemul de identificare (precum crotalie, tatuaj, marcă,
transponder) și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
În cazul în care animalul este însoțit de un pașaport, trebuie furnizat numărul pașaportului și denumirea autorității competente care l-a validat.
Vârsta: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
Sexul (M = mascul, F = femelă, C = castrat).
Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 13
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A ECVIDEELOR CARE SUNT
DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „EQUI-Y”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Sacrificare

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă
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I.24
I.27
Codul NC

Abatorul

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea
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EQ UI-Y

ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a

Partea II: Certificare

II.

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Ecvideele(1) care fac parte din transportul descris în partea I:
II.1.1. sunt destinate sacrificării pentru consumul uman și nu sunt destinate sacrificării în cadrul
eradicării unei boli transmisibile la ecvidee;
II.1.2. nu au prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării
clinice efectuate la........................ (a se introduce data zz/ll/aaaa)(2), în intervalul de 48
de ore înainte de plecare
( 3)
fie
[din unitatea de origine înregistrată din țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;]
( 3)
fie
[din unitatea autorizată pentru efectuarea operațiunilor de colectare a ecvideelor de către
autoritatea competentă din țara sau teritoriul de expediere în conformitate cu cerințe cel
puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei;]
II.1.3. îndeplinesc cerințele prevăzute la punctele II.2.-II.6. din prezentul certificat, inclusiv în
cazul expedierii dintr-o unitate autorizată pentru operațiuni de colectare;
II.1.4. sunt însoțite de o declarație scrisă, semnată de operatorul transportului de animale, care
face parte din prezentul certificat.
II.2. Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 3)

fie

( 3)

fie

Ecvideele descrise în partea I sunt expediate din ............................. (a se introduce țara,
teritoriul sau zona acestuia), o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data
emiterii prezentului certificat, are codul: ………..…(4) și este repartizat în grupul sanitar
……(4).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta
ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei
(morva), tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma
equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu rabie și antrax.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea în
care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau
epidemiologice de pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării animalelor și nu au existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane
în perioada de 12 luni anterioară datei plecării.
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni
anterioară datei plecării animalelor.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei
(morva), recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei
plecării, și
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EQ UI-Y

ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a
( 3)

( 3)

fie

( 3)

fie

II.2.6.
( 3)

fie
fie

( 3)

II.b

Re fe rință
IMSO C

[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de
origine în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalelor.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea de origine
în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalelor și, în urma
ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de
fixare a complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei
(morva)(5), efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la
5, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării
unității și după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și
distrus.]]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor,
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalelor, și
( 4)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea de origine în
perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor.]
( 3)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea de origine în perioada
de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru
depistarea tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru
depistarea tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(5),
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni
după ce ultimul animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării
unității, după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a
fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalelor.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea de origine în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării animalelor.]
fie

II.2.5.

Re fe rința
ce rtificatului
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ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a
( 3)

fie

II.2.7.
( 3)
fie
( 3)

fie

II.2.8.

II.2.9.

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

[a fost raportată durina în unitatea de origine în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării animalelor și, în urma ultimului focar, unitatea a
rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de
ecvidee castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului

pentru durină, efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de
1 la 5(5) pe probe prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce
animalele infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate, sau după
ce toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării
unității și după ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate de origine în care
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioară datei
plecării animalelor.]
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare
datei plecării animalelor și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test
ELISA (5) pentru anemia infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe
probe prelevate de două ori la un interval minim de 90 de zile de la curățarea
și dezinfectarea unității după ce animalele infectate au fost ucise și distruse
sau sacrificate.]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după
ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate de origine în care
II.2.8.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în
perioada de 30 de zile anterioară datei plecării animalelor;
II.2.8.2. nu a fost raportate antraxul la ungulate în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalelor.
Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operatorul transportului,
ecvideele descrise în partea I nu au intrat în contact cu animale deținute din speciile
enumerate care nu au respectat cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.8.1 în
perioada de 30 de zile anterioară datei plecării animalelor și cu cerința menționată la
punctul II.2.8.2. în perioada de 15 zile anterioară datei plecării animalelor.
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ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a

II.3.

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1.

Ecvideele descrise în partea I au fost rezidente în țara, teritoriul sau zona din acestea de
expediere în perioada de 90 de zile anterioară datei plecării.
(3)fie
[II.3.2. Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D sau G, iar în perioada de 30 de zile anterioară
datei plecării din unitatea de origine au fost ținute în izolare înainte de export.]
(3)(6)fie [II.3.2.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar E, iar în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării din
unitatea de origine au fost ținute
(3)fie
[în izolare, într-o unitate de origine protejată de insecte vector.]]
( 3)
fie
[într-o unitate de origine aflată sub supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona
din acestea de expediere este recunoscută de Organizația Mondială pentru Sănătatea
Animalelor (OIE) ca fiind oficial indemnă de pesta ecvină africană.]]
(3)[II.3.3. Imediat înainte de expedierea lor din țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere,
ecvideele care fac parte din transportul descris în partea I au fost ținute în unitatea
autorizată pentru operațiunile de colectare menționate la punctul II.1.2. timp de cel mult
6 zile de la părăsirea unităților lor de origine respective. În unitatea autorizată, care
îndeplinește cerințele aplicabile unităților de la punctul II.2., animalele au fost ținute în
condiții care le protejează efectiv statutul sanitar și fără a intra în contact cu ecvidee care
nu respectă cerințele de la punctele II.2., II.3.1., II.3.2. și II.4. din prezentul certificat.]
II.4.
Atestare privind vaccinarea și testele sanitare
II.4.1.
II.4.2.

(3)fie

[II.4.3.

(3)fie

[II.4.3.

Ecvideele descrise în partea I nu au fost vaccinate împotriva pestei ecvine africane în
țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere și nu există informații care să sugereze
vaccinarea anterioară.
Ecvideele descrise în partea I nu au fost vaccinate împotriva encefalomielitei ecvine
venezuelene în perioada de 60 de zile anterioară datei plecării, și provin dintr-o unitate
situată într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate din Islanda, care este certificată oficial ca
fiind o țară indemnă de anemia infecțioasă ecvină, unde au fost rezidente în mod
continuu de la naștere, și nu au intrat în contact cu ecvidee care au intrat în Islanda din
alte țări.]
Ecvideele descrise în partea I au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test de
imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau unui test ELISA pentru
anemia infecțioasă ecvină(5) efectuat pe o probă de sânge prelevată la … (a se introduce
data), în cursul unei perioade de 30 de zile anterioară datei plecării.
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EQ UI-Y

ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

(3)[II.4.4.

Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar B, D sau E, sau din dintr-o țară sau teritoriu în care s-a
raportat infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară
datei plecării, și au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru infecția cu
Burkholderia mallei (morva)(5) efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz, la o diluție a
serului de 1 la 5, pe o probă de sânge prelevată la ............................ (a se introduce
data), în cursul perioadei de 30 de zile anterioară datei plecării.
(3)[II.4.5.
Ecvideele descrise în partea I sunt masculi ecvini necastrați sau femele ecvine cu vârsta
mai mare de 270 de zile, expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar B, D, sau E, sau dintr-o țară în care a fost raportată durina
în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării, și au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu durină(5) efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz,
la o diluție a serului de 1 la 5, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se
introduce data), în cursul perioadei de 30 de zile anterioară datei plecării.]
(3)[II.4.6.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizată în grupul sanitar E, din Brazilia, Bolivia, Uruguay, sau dintr-o țară sau
teritoriu în care s-a raportat tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării, și au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru
tripanozomiază (CATT)(5), efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz, la o diluție a
serului de 1 la 4, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce
data), în cursul perioadei de 30 de zile anterioară datei plecării.]
(3)(6)[II.4.7. Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar E, și
[au fost supuse unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta
ecvină africană(7), care a fost efectuat, cu rezultate negative în fiecare caz, de același
laborator în aceeași zi pe probe de sânge prelevate de două ori, la un interval cuprins
între 21 și 30 de zile, la........................ (a se introduce data) și la............................(a se
introduce data), iar a doua probă a fost prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei
plecării.]]
(3)fie
[au fost supuse unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta
ecvină africană(7), cu rezultat negativ, pe o probă de sânge prelevată la.................. (a se
introduce data),, în perioada de 21 de zile anterioară datei plecării, iar țara sau teritoriul
de expediere este recunoscut(ă) de OIE ca fiind oficial indemn(ă) de pesta ecvină
africană.]]
Atestarea condițiilor de transport
(3)fie

II.5.

II.5.1.

Au fost luate măsuri pentru transportul acestui transport de animale direct către Uniune,
fără a supune animalele, după certificare, niciunei alte operațiuni de colectare în afara
Uniunii Europene și fără ca acestea să intre în contact cu alte ecvidee care nu
îndeplinesc cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat
de sănătate.
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EQ UI-Y

ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

II.5.2.

II.6.

Au fost luate și verificate măsuri pentru a preveni orice contact cu alte ecvidee care nu
respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat de
sănătate în perioada dintre certificare și expedierea către Uniunea Europeană.
Vehiculele sau containerele pentru transport în care animalele urmează să fie încărcate
II.5.3.
au fost curățate și dezinfectate înainte de încărcare cu un dezinfectant recunoscut oficial
în țara sau teritoriul de expediere și sunt construite astfel încât materiile fecale, urina,
paiele sau furajele să nu poată scăpa în timpul transportului.
Atestare de sănătate publică

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că ecvideele descrise în partea I:
II.6.1.

II.6.2.

nu au primit, în țara sau teritoriul de expediere:
stilben sau substanțe cu efect tireostatic;
substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste
destinate unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform
definițiilor din Directiva 96/22/CE a Consiliului);
îndeplinesc garanțiile privind ecvideele vii prevăzute în planul privind reziduurile
prezentat și aprobat în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului
și au fost expediate dintr-o țară sau dintr-un teritoriu enumerat(ă) pentru ecvidee în
anexa la Decizia 2011/163/UE a Comisiei.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din
Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul
(4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol,
referirile la Uniunea Europeană din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de
Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea
certificatelor prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al
Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel
cum figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei.

Caseta I.27:

„Sistem de identificare”: Animalele trebuie să fie identificate individual cu
ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la litera (a), (c), (e) sau
(g) din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 care permite să se
facă legătura dintre animale și certificatul de sănătate animală/oficial..
Precizați sistemul de identificare și partea anatomică a animalelor pe care s-a
aplicat.
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EQ UI-Y

ȚARA

Intrare - e cvidee care sunt destinate sacrificării
II.a

Re fe rința
ce rtificatului

II.b

Re fe rință
IMSO C

Partea II:
(1)
Unul sau mai multe ecvidee pot face parte din transport.
(2)
Certificatul trebuie emis în perioada de 48 de ore anterioară încărcării animalelor în vederea
expedierii către statul membru de destinație din Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalele au fost încărcate în vederea expedierii
către Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu
sau zonă din acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie în cursul unei perioade în care Uniunea a
adoptat măsuri restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea. Verificați în funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Se elimină, după caz.
(4)
Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(5)
Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei
ecvine venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale
ecvinelor decât pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(6)
Declarațiile care se referă în întregime și exclusiv la un grup sanitar diferit de grupul sanitar în care
este repartizată țara, teritoriul sau zona din acestea pot fi omise, cu condiția păstrării numerotării
declarațiilor ulterioare.
(7)
Teste pentru depistarea pestei ecvine africane descrise de Laboratorul de referință al Uniunii
Europene
pentru
pesta
ecvină
africană:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx

M edic veterinar oficial
Numele (cu majuscule):

Calificarea și titlul:

Data:

Semnătura:

Ștampila:
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Declarație a operatorului responsabil cu intrarea în Uniune a transportului de ecvidee care sunt
destinate sacrificării
Identificarea animalelor(1)
Numărul total

Specie (Nume științific)
……………………….

Sistemul de identificare
……………………….

Numărul (numerele) de
identificare
……………….

Cantitatea
…………

Subsemnatul, operator al transportului de ecvidee care sunt destinate sacrificării descris mai sus, declar că:
-

animalele au rămas în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere timp de cel puțin 90 de zile înainte de data
plecării.
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, animalele nu au intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase
sau contagioase transmisibile la ecvidee;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
sunt îndeplinite condițiile privind transportul, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu punctul II.5. din certificatul
de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea animalelor să poată fi protejate în mod eficace în toate
etapele călătoriei;
animalele vor fi trimise
(2)
fie
[direct de la unitatea de origine la abatorul de destinație fără a intra în contact cu alte ecvidee care nu au
același statut sanitar;]
(2)
fie
[de la unitatea autorizată pentru operațiuni de colectare a ecvideelor la abatorul de destinație fără a intra în
contact cu alte ecvidee care nu au același statut sanitar;]

Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

(2)

Sistemul de identificare: Animalele trebuie să fie identificate individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la litera (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 care permite să se facă legătura dintre animale și certificatul de sănătate animală/oficial.. P recizați
sistemul de identificare (precum crotalie, tatuaj, marcă, transponder) și partea anatomică a animalelor pe care s-a aplicat.
Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 14
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU TRANZITUL PRIN UNIUNE A ECVIDEELOR CARE NU
SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „EQUI-TRANSIT-X”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Cal înregistrat

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23
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I.24
I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.

Partea II: Certificare

II.1.

II.2.

L 113/539

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
Ecvideul descris în partea I:
II.1.1.
nu este destinat sacrificării pentru consumul uman și nu este destinat sacrificării în cadrul
eradicării unei boli transmisibile la ecvidee, și
(1)fie
[este un ecvideu înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei.]
(1)fie
[este un cal înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035.]
(1)fie
[este un ecvideu, altul decât un ecvideu înregistrat sau un cal înregistrat.]
II.1.2.
nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate la
........................... (a se introduce zz/ll/aaaa)(2), aceasta fiind în termenul de 48 de ore sau, în
cazul unui cal înregistrat, în perioada de 48 de ore sau în ultima zi lucrătoare, înainte de
plecarea din unitatea înregistrată.
îndeplinește cerințele prevăzute la punctele II.2. - II.5. din prezentul certificat;
II.1.3.
II.1.4.
este însoțit de o declarație scrisă, semnată de operatorul animalului, care face parte din
prezentul certificat.
Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
II.2.1.
II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 1)

fie

Ecvideul descris în partea I este expediat din ............................. (a se introduce țara,
teritoriul sau zona acestuia), o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data emiterii
prezentului certificat, are codul: ………..…(3) și este repartizat în grupul sanitar ……(3).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta
ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei
(morva), tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma
equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu rabie și antrax.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea în care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau
epidemiologice de pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului și nu au existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în
perioada de 12 luni anterioară datei plecării.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni
anterioară datei plecării animalului.]

L 113/540

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

Mode l de ce rtificat EQ UI-TRANSIT-X

ȚARA
( 1)

fie

II.2.5.
( 1)

fie

( 1)

fie

II.2.6.
( 1)

fie

[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei
(morva), recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei
plecării, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de expediere
în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului.]
( 1)
fie
[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea respectivă în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului
focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(4), efectuat,
cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe prelevate la
cel puțin 6 luni după uciderea și distrugerea animalelor infectate.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă
din acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor,
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de
24 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 1)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a
rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(4), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității,
după ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și
distrus, fie sacrificat.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalului.]
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ȚARA
( 1)

fie

II.2.7.
( 1)
fie
( 1)

fie

II.2.8.

II.2.9.

[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în ultimele 24 de luni anterioare datei plecării animalului, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului.]]
( 1)
fie
[a fost raportată infecția cu durină în unitate în ultimele 24 de luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului
pentru durină, efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la
5(4) pe probe prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele
infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii
de ecvidee infectați au fost castrați.]]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioare datei plecării
animalului.]
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în
gel de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (4) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la
un interval minim de 90 de zile de la curățarea și dezinfectarea unității după ce
animalele infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
II.2.8.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în
perioada de 30 de zile anterioare datei plecării animalului;
II.2.8.2. nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15 zile anterioare
datei plecării animalului.
Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operator, ecvideul descris în
partea I nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au
respectat cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.8.1 în perioada de 30 de zile anterioară
datei plecării animalului și cu cerința menționată la punctul II.2.8.2. în perioada de 15 zile
anterioară datei plecării animalului.
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ȚARA

II.3.

Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1.
(1)fie
(1)fie

(1)fie

[II.3.2.
(1)fie

(1)fie

(1)(7)fie

31.3.2021

[II.3.2.
(1)fie

În perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai mică
de 40 de zile, ecvideul înregistrat descris în partea I
[a fost rezident în mod continuu în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;]
[a intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere o dată sau de mai multe ori din
(1)fie
[un stat membru al Uniunii Europene sau din Norvegia;]]
(1) și/sau [o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care este autorizat(ă) pentru intrarea în
Uniune a cailor înregistrați, și din care a fost importat în țara, teritoriul sau zona
acestora de expediere în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele necesare în
conformitate cu legislația Uniunii pentru intrarea cailor înregistrați din această
țară, teritoriu sau zonă a acestora direct în Uniune, și care este:
(1)fie
[repartizat în același grup sanitar ............. (3) ca țara, teritoriul sau zona din
acestea de expediere;]]]
(1) și/sau [repartizat în grupul sanitar A, B sau C;]]]
(1) și/sau [China(5)(6), Hong Kong, Japonia, Republica Coreea, Macao, Singapore
sau Emiratele Arabe Unite.]]]
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D sau G, și
[în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai
mică de 30 de zile sau de la intrarea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din
Norvegia,
(1)fie
[a fost ținut separat de alte ecvidee, cu excepția unui mânz neînțărcat, într-o unitate
situată într-o țară, într-un teritoriu sau într-o zonă a acestora repartizată în grupul
sanitar A.]]]
(1)fie
[a fost ținut în izolare de alte ecvidee înainte de export, cu excepția unui mânz
neînțărcat, într-o unitate situată într-o țară, într-un teritoriu sau într-o zonă a
acestora repartizată în grupul sanitar B, C, D sau G.]]]
[este un cal înregistrat care a fost ținut în unități aflate sub supraveghere veterinară în cursul
perioadei de 30 de zile anterioare datei plecării, sau de la intrarea în conformitate cu
punctul II.3.1 dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Norvegia sau dintr-o țară,
teritoriu sau zonă a acestora care este repartizată în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G.]]
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă a
acestora repartizată în grupul sanitar E, și
[în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, sau de la naștere dacă are vârsta mai
mică de 40 de zile, sau de la intrarea în conformitate cu punctul II.3.1 dintr-un stat membru
al Uniunii Europene sau Norvegia, sau dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea care este repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G, a fost ținut
(1)fie
[în izolare, într-o unitate protejată de insecte vector.]]]
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II.4.

[într-o unitate aflată sub supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona
acestora de expediere este recunoscută de Organizația Mondială pentru Sănătatea
Animalelor (OIE) ca fiind oficial indemnă de pesta ecvină africană.]]]
(1)fie
[este un cal înregistrat care a fost ținut, în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării,
sau de la intrarea în conformitate cu punctul II.3.1 dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau din Norvegia sau dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea
care este repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G, în unități aflate sub
supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona acestora de expediere este recunoscută
oficial ca fiind indemnă de pesta ecvină africană.]]
[II.3.2.
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar F, și:
(1)fie
[în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării, animalul a fost ținut în unitatea de
carantină autorizată ............................... (a se introduce numele unității de carantină),
închis în spațiul protejat împotriva vectorilor cel puțin în cursul unei perioade cuprinse între
două ore înainte de apus și două ore după răsărit, antrenamentul fiind efectuat sub
supraveghere veterinară oficială, ulterior aplicării unor repelente împotriva insectelor în
combinație cu un insecticid eficient împotriva Culicoides înainte de scoaterea din grajdurile
de carantină, și în izolare strictă de ecvideele care nu erau pregătite pentru export în condiții
cel puțin la fel de stricte ca cele necesare pentru intrarea în Uniune.]]
(1)fie
[în perioada de 14 zile anterioară datei plecării sale, a fost închis în permanență în stația de
carantină protejată împotriva vectorilor autorizată ............................... (a se introduce
numele unității de carantină) și monitorizarea constantă a protecției împotriva insectelor
vectori a dovedit absența vectorilor în interiorul părții izolate de vectori a unității de
carantină.]]
Atestare privind vaccinarea și testele sanitare

(1)fie

[II.4.1.

(1)fie

[II.4.1.

(1)(7)fie

[II.4.1.

(1)(7)fie

II.4.2.
( 1)

fie

fie

Ecvideul descris în partea I nu a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane în țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere și nu există informații care să sugereze
vaccinarea anterioară.]
Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane cu mai mult de
12 luni înainte de data plecării.]
Calul înregistrat descris în partea I a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane cu cel
mult 24 de luni și cu cel puțin 40 de zile înainte de data intrării în carantina protejată
împotriva vectorilor sau în unitatea de carantină izolată de vectori situată într-o țară,
teritoriu sau zonă din acestea repartizat(ă) în grupul sanitar F, iar această vaccinare a
constat într-un ciclu primar complet de vaccinare împotriva pestei ecvine africane, sau întro revaccinare în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare, prin administrarea, în
conformitate cu instrucțiunile producătorului, a unui vaccin înregistrat, care protejează
împotriva serotipurilor circulante ale virusului pestei ecvine africane, iar ultima vaccinare a
avut loc la ................................... (a se introduce data).]
Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în
cele 60 de zile anterioare datei plecării, și
[provine dintr-o unitate situată într-o țară sau într-un teritoriu în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.]
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fie

[provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană în
ultimele 6 luni anterioare datei plecării sale și care este situată într-o țară, teritoriu sau zonă
a acestora în care a avut loc un program de supraveghere și eradicare a encefalomielitei
ecvine venezuelene recunoscut de Uniunea Europeană(2) în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării sale, și în cursul perioadei de 21 de zile anterioară datei plecării
animalului descris în partea I, toate ecvideele din unitate au rămas sănătoase din punct de
vedere clinic, și
( 1)
fie
[ecvideul descris în partea I a fost protejat împotriva atacurilor insectelor vector
într-o unitate de carantină, în care orice ecvideu care a prezentat o creștere a
temperaturii corporale zilnice a fost supus, cu rezultat negativ, unui test de izolare
a virusului pentru encefalomielita ecvină venezueleană(4); și ecvideul descris în
partea I
( 1)
fie
[a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene cu un curs
primar complet și revaccinat în conformitate cu recomandările
producătorului, cu cel puțin 60 de zile și cu cel mult 12 luni înainte de data
plecării;]]]
( 1)
fie
[a fost supus unui test de inhibare a hemaglutinării pentru depistarea
encefalomielitei ecvine venezuelene(4) efectuat, cu rezultate negative, pe o
probă prelevată la cel mult 14 zile de la data intrării sale în unitatea de
carantină.]]]
( 1)
fie
[temperatura corporală a ecvideului descris în partea I a fost luată zilnic, fie fără o
creștere, fie animalul a fost supus unui test de izolare a virusului pentru
encefalomielita ecvină venezueleană, cu rezultat negativ, iar ecvideul descris în
partea I a fost supus
−

unui test de inhibare a hemaglutinării pentru depistarea encefalomielitei
ecvine venezuelene(4), fără o creștere a titrului de anticorpi, efectuat pe
probe perechi prelevate de două ori, la un interval de 21 de zile, a doua
probă fiind prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării sale, și

−

unei reacții polimerazice în lanț-revers transcriptază (RT-PCR) pentru
depistarea genomului virusului encefalomielitei ecvine venezuelene(4), cu
rezultat negativ, efectuată pe o probă prelevată în intervalul de 48 de ore
anterioare plecării sale, și

protecției împotriva atacurilor insectelor vector în perioada de după
recoltare și până la încărcarea pentru expediere, prin utilizarea combinată a
unor substanțe repelente pentru insecte și a unor insecticide aprobate în
cazul animalului respectiv și prin dezinsecția grajdului și a mijloacelor de
transport utilizate.]]
Ecvideul descris în partea I este expediat din Islanda, care este certificată oficial ca fiind o
țară indemnă de anemia infecțioasă ecvină, unde a fost rezident în mod continuu de la
naștere, și nu a intrat în contact cu ecvidee care au intrat în Islanda din alte țări.]
Ecvideul descris în partea I a fost supus, cu rezultate negative, unui test de imunodifuzie în
gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau unui test ELISA pentru anemia infecțioasă
ecvină(4) efectuat pe o probă de sânge prelevată la … (a se introduce data), în cursul
[unei perioade de 30 de zile anterioară datei plecării sale.]]
−

(1)(7)fie

[II.4.3.

(1)fie

[II.4.3.
(1)fie
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(1)(7)fie
(1)[II.4.4.

(1)[II.4.5.

(1)[II.4.6.

(1)(7)[II.4.7.
(3)fie

(1)fie

[unei perioade de 90 de zile anterioară datei plecării din țara, teritoriul sau zona din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A.]]
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar B, D sau E, sau din China sau dintr-o țară sau dintr-un
teritoriu în care s-a raportat infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 36 luni
anterioară datei plecării, și a fost supus unui test de fixare a complementului pentru infecția
cu Burkholderia mallei (morva)(4) efectuat, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la
5, pe o probă de sânge prelevată la ............................ (a se introduce data), în cursul
perioadei de 30 de zile anterioară datei plecării.]
Ecvideul descris în partea I este un mascul ecvin necastrat sau o femelă ecvină cu vârsta
mai mare de 270 de zile, expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă a acestora
repartizată în grupul sanitar B, D, E sau F, sau din China, sau dintr-o țară sau dintr-un
teritoriu în care a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării, și
a fost supus unui test de fixare a complementului pentru infecția cu durină(4) efectuat, cu
rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 5, pe o probă de sânge prelevată
la............................ (a se introduce data), în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării,
iar ecvideul descris în partea I nu a fost utilizat pentru reproducție în perioada de 30 de zile
înainte și după data la care a fost prelevată proba.]
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă a
acestora repartizată în grupul sanitar E, din Brazilia, Bolivia, Uruguay sau dintr-o țară sau
dintr-un teritoriu în care s-a raportat tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării, și a fost supus unui test de fixare a complementului pentru
tripanozomiază (CATT)(4), efectuat, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 4, pe o
probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce data), în cursul perioadei de
30 de zile anterioară datei plecării.]
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar E, și
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8) efectuat de același laborator în aceeași zi pe probe de sânge prelevate de două
ori, la un interval cuprins între 21 și 30 de zile, la........................ (a se introduce data) și
la............................(a se introduce data), iar a doua probă a fost prelevată în perioada de 10
zile anterioară datei plecării,
(3)fie
[cu rezultate negative în fiecare caz.]]]
(3)fie
[cu un rezultat pozitiv în prima probă, și
(3)fie
[a doua probă a fost testată ulterior, cu rezultat negativ, în cadrul unui
RT-PCR în timp real(8).]]]]
(3)fie
[cele două probe au fost testate fără o creștere mai mare de două ori a
titrului de anticorpi într-un test de neutralizare a virusului, astfel cum se
descrie la punctul 2.4 din capitolul 2.5.1. al Manualului OIE de teste de
diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.]]]]
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8), cu rezultat negativ, pe o probă de sânge prelevată la.................. (a se introduce
data),, în perioada de 21 de zile anterioară datei plecării, iar țara sau teritoriul de expediere
este recunoscut(ă) de OIE ca fiind oficial indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]
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[este un cal înregistrat care nu a fost vaccinat împotriva pestei ecvine africane și expediat
dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea care este recunoscut(ă) de
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) ca fiind oficial indemn(ă) de
pesta ecvină africană.]]
(1)(7)[II.4.8.
Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar F, și
(1)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(8) efectuat de același laborator în aceeași zi pe probe de sânge prelevate de două
ori, la un interval cuprins între 21 și 30 de zile, la........................ (a se introduce data) și
la............................(a se introduce data), prima probă nefiind prelevată la mai puțin de 7
zile de la introducerea în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor, iar a doua
probă fiind prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării,
(1)fie
[cu rezultate negative în fiecare caz.]]]
(1)fie
[cu un rezultat pozitiv în prima probă, și
(1)fie
[a doua probă a fost testată ulterior, cu rezultat negativ, în cadrul unui
RT-PCR în timp real(8).]]]]
(1)fie
[cele două probe au fost testate fără o creștere mai mare de două ori a
titrului de anticorpi într-un test de neutralizare a virusului, astfel cum se
descrie la punctul 2.4 din capitolul 2.5.1. al Manualului OIE de teste de
diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.]]]]
(1)fie
[a fost supus unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare și unui RT-PCR în
timp real pentru pesta ecvină africană(8) efectuat, cu rezultat negativ, în fiecare caz pe o
probă de sânge prelevată la......................... (a se introduce data) la nu mai puțin de 28 de
zile de la data introducerii în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor și în
perioada de 10 zile anterioară datei plecării.]]
(1)fie
[a fost supus unui RT-PCR în timp real pentru pesta ecvină africană(8), efectuat, cu rezultat
negativ, pe o probă de sânge prelevată la......................... (a se introduce data) cu cel puțin
14 zile de la data introducerii în unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor și cu cel
mult 72 de ore înainte de plecare.]]
Atestarea condițiilor de transport
(1)fie

II.5.
(1)(7)fie

[II.5.1.

(1)(7)fie

[II.5.1.

(1)fie

Ecvideul descris în partea I este expediat dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D, E sau G și s-au luat măsuri pentru transportul
animalului direct în Uniune, fără a supune animalul niciunei operațiuni de colectare și fără a
intra în contact cu alte ecvidee care nu respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele
descrise în prezentul certificat de sănătate.]
Animalul este expediat dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea care este
repartizat(ă) în grupul sanitar F și s-au luat măsuri pentru transportul animalului direct din
unitatea de carantină protejată împotriva vectorilor sau izolată de vectori, fără a intra în
contact cu alte ecvidee care nu respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele
descrise în prezentul certificat de sănătate
[către aeroport în condiții de protecție împotriva vectorilor și s-au luat măsuri pentru ca
aeronava să fie curățată și dezinfectată în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în
țara terță de expediere și pulverizată împotriva insectelor vector chiar înainte de decolare.]]
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(1)fie

II.5.2.
II.5.3.

[către un port maritim din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea în condiții de
protecție împotriva vectorilor și s-au luat măsuri pentru a-l transporta pe o navă programată
a se îndrepta direct către un port din Uniune, fără a face escală într-un port situat într-o țară,
teritoriu sau zonă din acestea neautorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a ecvideelor, în boxe
care au fost curățate și dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în țara
terță de expediere și pulverizat împotriva insectelor vector chiar înainte de plecare.]]
Au fost luate și verificate măsuri pentru a preveni orice contact cu alte ecvidee care nu
respectă cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat de
sănătate în perioada dintre certificare și expedierea către Uniune.
Vehiculele sau containerele pentru transport în care animalul urmează să fie încărcat au fost
curățate și dezinfectate înainte de încărcare cu un dezinfectant recunoscut oficial în țara
terță de expediere și sunt construite astfel încât materiile fecale, urina, paiele sau furajele să
nu poată scăpa în timpul transportului.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum
figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.

Caseta I.27:

„Sistem de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul
unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g) din anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă
alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul respectiv (de exemplu
marca), cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport).
Precizați sistemul de identificare și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
În cazul în care animalul este însoțit de un pașaport, trebuie furnizat numărul
pașaportului și denumirea autorității competente care l-a validat.
„Vârstă”: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
„Sex”: M = mascul, F = femelă, C = castrat.
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Partea II:
(1)
Se elimină, după caz.
(2)
Certificatul trebuie emis în ziua încărcării sau în perioada de 48 de ore anterioară încărcării sau în ultima zi
lucrătoare înainte de încărcarea animalului în vederea expedierii către statul membru de destinație din
Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalul a fost încărcat în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în
funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)
Zonă a țării sau a teritoriului autorizată pentru intrare în Uniune astfel cum apare în coloanele 2 și,
respectiv, 5 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(6)
Autorizat numai în cazul în care țara de expediere este repartizată în grupul sanitar G.
(7)
Declarațiile care se referă în întregime și exclusiv la un grup sanitar diferit de grupul sanitar în care este
repartizată țara, teritoriul sau zona din acestea pot fi omise, cu condiția păstrării numerotării declarațiilor
ulterioare.
(8)
Teste pentru depistarea pestei ecvine africane descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene
pentru pesta ecvină africană: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directricesdiagnostico.aspx

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarație a operatorului responsabil cu tranzitul prin Uniune a transportului de ecvidee care nu
sunt destinate sacrificării
Identificarea animalului(1)
Specie (Nume științific)

Sistemul de identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Sexul

……………………….

……………………….

……………….

…………

Subsemnatul, operator al ecvideului descris mai sus, declar că:
ecvideul
(2)
fie
[a rămas în …………………... (a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere) în cursul perioadei
de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii;]
(2)
fie
[a intrat …………………... (a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere) în cursul perioadei
obligatorii de reședință de cel puțin 40 de zile înainte de data expedierii:
(a)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere)
(b)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere)
la……….(a se introduce data) din……….………. (a se introduce țara sau teritoriul din care calul a
(c)
intrat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere);]
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, ecvideul nu a intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase
sau contagioase transmisibile la ecvidee;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea ecvideului să poată fi protejate în mod eficace în toate
etapele călătoriei;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
sunt îndeplinite condițiile de transport aplicabile în conformitate cu punctul II.5. din certificatul de sănătate însoțitor
pentru țara sau partea din teritoriul țării de expediere;
ecvideul este programat să părăsească Uniunea Europeană la............................................. (data) la punctul de
frontieră.................................... (a se introduce numele și locul punctului de frontieră de ieșire);
Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

Sistemul de identificare: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul
respectiv, cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). P recizați sistemul de identificare (precum crotalie, tatuaj, marcă,
transponder) și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
În cazul în care animalul este însoțit de un pașaport, trebuie furnizat numărul pașaportului și denumirea autorității competente care l-a validat.
Vârsta: Data nașterii (zz/ll/aaaa).

(2)

Sexul (M = mascul, F = femelă, C = castrat).
Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 15
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU TRANZITUL PRIN UNIUNE A ECVIDEELOR CARE
SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII (MODEL „EQUI-TRANSIT-Y”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Sacrificare

I.21

T ip

I.23
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I.24
I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

II.

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
Ecvideele(1) care fac parte din transportul descris în partea I:
II.1.
II.1.1. sunt destinate sacrificării pentru consumul uman și nu sunt destinate sacrificării în cadrul
eradicării unei boli transmisibile la ecvidee;
II.1.2. nu au prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate
la........................ (a se introduce data zz/ll/aaaa)(2), în intervalul de 48 de ore înainte de plecare
( 3)
fie
[din unitatea de origine înregistrată din țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;]
( 3)
fie
[din unitatea autorizată pentru efectuarea operațiunilor de colectare a ecvideelor de către
autoritatea competentă din țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere în conformitate cu
cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei;
II.1.3. îndeplinesc cerințele prevăzute la punctele II.2.-II.5. din prezentul certificat, inclusiv în cazul
expedierii dintr-o unitate autorizată pentru operațiuni de colectare;
II.1.4. sunt însoțite de o declarație scrisă, semnată de operatorul transportului de animale, care face
parte din prezentul certificat.
II.2. Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
II.2.1.
II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 3)

fie

( 3)

fie

Ecvideele descrise în partea I sunt expediate din ............................. (a se introduce țara,
teritoriul sau zona acestuia), o țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data emiterii
prezentului certificat, are codul: ………..…(4) și este repartizat în grupul sanitar ……(4).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta ecvină
africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei (morva),
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma equiperdum), anemia
infecțioasă ecvină, infecția cu rabie și antrax.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea în care nu
au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau epidemiologice de pestă
ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor și nu au existat
vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în perioada de 12 luni anterioară datei
plecării.
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară
datei plecării animalelor.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei (morva),
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de origine în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalelor.]]
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( 3)

[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea de origine în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalelor și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(5), efectuat,
cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe prelevate la cel
puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus.]]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor, recunoscut de
Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor, și
( 4)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea de origine în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalelor.]]
( 3)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea de origine în perioada de 24 de
luni anterioară datei plecării animalelor și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(5), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după
ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalelor.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalelor, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea de origine în perioada de 24 de luni anterioară
datei plecării animalelor.]]
( 3)
fie
[a fost raportată durina în unitatea de origine în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării animalelor și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru durină,
efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5(5) pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați
au fost castrați.]]]
fie

II.2.5.
( 3)

fie

( 3)

fie

II.2.6.
( 3)

fie
fie

( 3)
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( 3)

fie

II.3.

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
II.2.7. Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate de origine în care
( 3)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioară datei plecării
animalelor.]
( 3)
fie
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalelor și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în gel
de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (5) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval minim de 90 de zile de la curățarea și dezinfectarea unității după ce animalele
infectate au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.8. Ecvideele descrise în partea I provin dintr-o unitate de origine în care
II.2.8.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în perioada de
30 de zile anterioară datei plecării animalelor;
II.2.8.2. nu a fost raportat antraxul la ungulate în perioada de 15 zile anterioară datei plecării
animalelor.
II.2.9. Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operatorul transportului,
ecvideele descrise în partea I nu au intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate
care nu au respectat cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.8.1 în perioada de 30 de zile
anterioară datei plecării animalelor și cu cerința menționată la punctul II.2.8.2. în perioada de 15
zile anterioară datei plecării animalelor.
Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1.

Ecvideele descrise în partea I au fost rezidente în mod continuu în țara, teritoriul sau zona din
acestea de expediere în perioada de 90 de zile anterioară datei plecării.
(3)fie
[II.3.2. Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar A, B, C, D sau G, iar în perioada de 30 de zile anterioară datei
plecării din unitatea de origine au fost ținute în izolare înainte de export.]
(3)(6)fie [II.3.2.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar E, iar în perioada de 40 de zile anterioară datei plecării din
unitatea de origine au fost ținute
(3)fie
[în izolare, într-o unitate de origine protejată de insecte vector.]]
( 3)
fie
[într-o unitate de origine aflată sub supraveghere veterinară, iar țara, teritoriul sau zona din
acestea de expediere este recunoscută de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor
(OIE) ca fiind oficial indemnă de pesta ecvină africană.]]
(3)[II.3.3. Imediat înainte de expedierea lor din țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere, ecvideele
care fac parte din transportul descris în partea I au fost ținute în unitatea autorizată pentru
operațiunile de colectare menționate la punctul II.1.2. timp de cel mult 6 zile de la părăsirea
unităților lor de origine respective. În unitatea autorizată, care îndeplinește cerințele aplicabile
unităților de la punctul II.2., animalele au fost ținute în condiții care le protejează efectiv statutul
sanitar și fără a intra în contact cu ecvidee care nu respectă cerințele de la punctele II.2., II.3.1.,
II.3.2. și II.4. din prezentul certificat.]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

Mode l de ce rtificat EQ UI-TRANSIT-Y

ȚARA

II.4.

L 113/555

Atestare privind vaccinarea și testele sanitare
II.4.1.

Ecvideele descrise în partea I nu au fost vaccinate împotriva pestei ecvine africane în țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere și nu există informații care să sugereze vaccinarea
anterioară.
Ecvideele descrise în partea I nu au fost vaccinate împotriva encefalomielitei ecvine
II.4.2.
venezuelene în perioada de 60 de zile anterioară datei plecării, și provin dintr-o unitate situată
într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea în care encefalomielita ecvină venezueleană nu a fost
raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.
(3)fie
[II.4.3.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate din Islanda, care este certificată oficial ca fiind o
țară indemnă de anemia infecțioasă ecvină, unde au fost rezidente în mod continuu de la
naștere, și nu au intrat în contact cu ecvidee care au intrat în Islanda din alte țări.]
(3)fie
[II.4.3.
Ecvideele descrise în partea I au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test de imunodifuzie în
gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau unui test ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină(5)
efectuat pe o probă de sânge prelevată la … (a se introduce data), în cursul unei perioade de 30
de zile anterioară datei plecării.]
(3)[II.4.4.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar B, D sau E, sau din dintr-o țară sau teritoriu în care s-a
raportat infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară datei
plecării, și au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru infecția cu Burkholderia
mallei (morva)(5) efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz, la o diluție a serului de 1 la 5, pe o
probă de sânge prelevată la ............................ (a se introduce data), în cursul perioadei de 30 de
zile anterioară datei plecării.
(3)[II.4.5.
Ecvideele descrise în partea I sunt masculi ecvini necastrați sau femele ecvine cu vârsta mai
mare de 270 de zile, expediate dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea
repartizat(ă) în grupul sanitar B, D, sau E, sau dintr-o țară în care a fost raportată durina în
perioada de 24 de luni anterioară datei plecării, și au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu durină(5) efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz, la o
diluție a serului de 1 la 5, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce
data), în cursul perioadei de 30 de zile anterioară datei plecării.]
(3)[II.4.6.
Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizată în grupul sanitar E, din Brazilia, Bolivia, Uruguay, Malaysia (peninsula), sau
dintr-o țară sau teritoriu în care s-a raportat tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni
anterioară datei plecării, și au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru
tripanozomiază (CATT)(5), efectuat, cu rezultat negativ în fiecare caz, la o diluție a serului de 1
la 4, pe o probă de sânge prelevată la............................ (a se introduce data), în cursul perioadei
de 30 de zile anterioară datei plecării.]
(3)(6)[II.4.7. Ecvideele descrise în partea I sunt expediate dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din
acestea repartizat(ă) în grupul sanitar E, și
(3)fie

[au fost supuse unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(7) efectuat, cu rezultate negative în fiecare caz, de același laborator în aceeași zi pe
probe de sânge prelevate de două ori, la un interval cuprins între 21 și 30 de zile,
la........................ (a se introduce data) și la............................(a se introduce data), iar a doua
probă a fost prelevată în perioada de 10 zile anterioară datei plecării.]]
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(3)fie

II.5.

[au fost supuse unui test ELISA indirect sau unui test ELISA de blocare pentru pesta ecvină
africană(7), cu rezultat negativ, pe o probă de sânge prelevată la.................. (a se introduce data),,
în perioada de 21 de zile anterioară datei plecării, iar țara sau teritoriul de expediere este
recunoscut(ă) de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) ca fiind oficial
indemn(ă) de pesta ecvină africană.]]
Atestarea condițiilor de transport
II.5.1.

II.5.2.
II.5.3.

Au fost luate măsuri pentru transportul acestui transport de animale direct către Uniune, fără a
supune animalele, după certificare, niciunei alte operațiuni de colectare în afara Uniunii
Europene și fără ca acestea să intre în contact cu alte ecvidee care nu îndeplinesc cel puțin
aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat de sănătate.
Au fost luate și verificate măsuri pentru a preveni orice contact cu alte ecvidee care nu respectă
cel puțin aceleași cerințe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat de sănătate în
perioada dintre certificare și expedierea către Uniune.
Vehiculele sau containerele pentru transport în care animalele urmează să fie încărcat au fost
curățate și dezinfectate înainte de încărcare cu un dezinfectant recunoscut oficial în țara terță de
expediere și sunt construite astfel încât materiile fecale, urina, paiele sau furajele să nu poată
scăpa în timpul transportului.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum
figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.

Caseta I.27:

„Sistem de identificare”: Animalele trebuie să fie identificate individual cu ajutorul
unuia dintre mijloacele de identificare definite la litera (a), (c), (e) sau (g) din anexa III
la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 care permite să se facă legătura dintre
animale și certificatul de sănătate animală/oficial.. Precizați sistemul de identificare și
partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.

Partea II:
Unul sau mai multe ecvidee pot face parte din transport.
(2)
Certificatul trebuie emis în perioada de 48 de ore anterioară încărcării animalelor în vederea expedierii către
statul membru de destinație din Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalele au fost încărcate în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie în cursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri restrictive
cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în funcție de
coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(1)
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(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
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Se elimină, după caz.
Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
Declarațiile care se referă în întregime și exclusiv la un grup sanitar diferit de grupul sanitar în care este
repartizată țara, teritoriul sau zona din acestea pot fi omise, cu condiția păstrării numerotării declarațiilor
ulterioare.
Teste pentru depistarea pestei ecvine africane descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene
pentru pesta ecvină africană: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directricesdiagnostico.aspx

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarație a operatorului responsabil cu tranzitul prin Uniune a transportului de ecvidee care
sunt destinate sacrificării
Identificarea animalelor(1)
Numărul total

Specie (Nume științific)
……………………….

Sistemul de identificare
……………………….

Numărul de identificare

Cantitatea

……………….

…………

Subsemnatul, operator al transportului de ecvidee care sunt destinate sacrificării descris mai sus, declar că:
-

-

animalele au rămas în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere timp de cel puțin 90 de zile înainte de data
plecării.
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, animalele nu au intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase
sau contagioase transmisibile la ecvidee;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
sunt îndeplinite condițiile privind transportul, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu punctul II.5. din certificatul
de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea animalelor să poată fi protejate în mod eficace în toate
etapele călătoriei către Uniunea Europeană;
animalele vor fi trimise
(2)
fie
[direct de la unitatea de origine la abatorul de destinație fără a intra în contact cu alte ecvidee care nu au
același statut sanitar;]
(2)
fie
[de la unitatea autorizată pentru operațiuni de colectare a ecvideelor la abatorul de destinație fără a intra în
contact cu alte ecvidee care nu au același statut sanitar;]
au fost luate măsuri pentru transportul animalelor pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1/2005;
animalele sunt programate să părăsească Uniunea Europeană la ............................................. (a se introduce data
zz/ll/aaaa) la postul de inspecție la frontieră din ............................................. (a se introduce numele și adresa postului de
inspecție la frontieră de ieșire).

Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

(2)

Sistemul de identificare: Animalele trebuie să fie identificate individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la litera (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 care permite să se facă legătura dintre animale și certificatul de sănătate animală/oficial.. P recizați
sistemul de identificare (precum crotalie, tatuaj, marcă, transponder) și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 16
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU REINTRODUCEREA ÎN UNIUNE, DUPĂ UN EXPORT
TEMPORAR PENTRU O PERIOADĂ DE MAXIMUM 30 DE ZILE, A CAILOR
ÎNREGISTRAȚI PENTRU CURSE, COMPETIȚII ȘI EVENIMENTE CULTURALE
(MODEL „EQUI-RE-ENTRY-30”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Cal înregistrat

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru reintroducere
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I.24
I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
Ecvideul descris în partea I:
II.1.
II.1.1. este un cal înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei, care nu este destinat sacrificării în cadrul eradicării unei boli
transmisibile la ecvidee;
II.1.2. nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate la
........................... (a se introduce zz/ll/aaaa)(1), în cursul perioadei de 48 de ore sau în ultima zi
lucrătoare înainte de plecarea din unitatea înregistrată;
II.1.3. îndeplinește cerințele prevăzute la punctele II.2.-II.3. din prezentul certificat;
II.1.4. este însoțit de o declarație scrisă, semnată de operatorul animalului, care face parte din prezentul
certificat.
II.2.
Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
Partea II: Certificare

II.2.1.
II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 3)

fie

( 3)

fie

Animalul este expediat din …………… (a se introduce țara, teritoriul sau zona acestuia), o
țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data eliberării prezentului certificat, are codul:
………..…(2) și este repartizat în grupul sanitar ……(2).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta ecvină
africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei (morva),
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma equiperdum), anemia
infecțioasă ecvină, infecția cu rabie și antrax.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea în
care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau epidemiologice de
pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului și nu au
existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în perioada de 12 luni anterioară
datei plecării.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă a acestora
în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară
datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei (morva),
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de expediere în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea respectivă în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(4), efectuat,
cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe prelevate la cel
puțin 6 luni după uciderea și distrugerea animalelor infectate.]]]
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( 3)

fie

II.2.5.
( 3)

fie

( 3)

fie

II.2.6.
( 3)

fie
fie

( 3)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor, recunoscut de
Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24 de
luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(4), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după
ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu durină în unitate în ultimele 24 de luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru durină,
efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5(4) pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați
au fost castrați.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
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II.2.7.

II.3.

L 113/563

Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în cele
60 de zile anterioare datei plecării, și
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate situată într-o țară sau într-un teritoriu în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.]
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană în
perioada de 6 luni anterioară datei plecării sale și care este situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care a avut loc un program de supraveghere și eradicare a encefalomielitei ecvine
venezuelene recunoscut de Uniunea Europeană(2) în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării sale.]
II.2.8. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
( 3)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioară datei plecării
animalului.]
( 3)
fie
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în gel
de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (4) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval minim de 90 de zile de la curățare și dezinfectare după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.9. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
II.2.9.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în perioada de
30 de zile anterioară datei plecării animalului;
II.2.9.2. nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
II.2.10. Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operator, ecvideul descris în
partea I nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au respectat
cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.9.1 în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării
animalului și cu cerința menționată la punctul II.2.9.2. în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1. Animalul descris în partea I a fost importat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere la
............................................... (a se introduce data)
(3)fie
[direct din statul membru al Uniunii Europene ……………………..… (a se introduce statul
membru al UE).]
(3)fie
[dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea ........................ (a se introduce țara, teritoriul sau
zona din acestea) autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a cailor înregistrați, în condiții cel puțin
la fel de stricte ca cele prevăzute în prezentul certificat.]
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II.3.2.

Animalul descris în partea I a ieșit din Uniunea Europeană în urmă cu mai puțin de 30 de zile și,
de la ieșirea din Uniunea Europeană, nu s-a aflat niciodată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea(2) diferit(ă) de cele din același grup sanitar ca țara, teritoriul sau zona din acestea de
expediere, și a fost rezident în unități aflate sub supraveghere veterinară, ținute în grajduri
separate fără a intra în contact cu ecvidee cu un statut sanitar inferior, cu excepția curselor, a
competițiilor sau a evenimentului cultural.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum
figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.

Caseta I.27:

„Sistem de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul
unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g) din anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă
alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul respectiv (de exemplu
marca), cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport).
Precizați sistemul de identificare și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
Trebuie să se precizeze numărul pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de
pașaport nu este disponibil, și denumirea autorității competente care l-a validat.
„Vârstă”: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
„Sexul”: M = mascul, F = femelă, C = castrat.

Partea II:
(1)

Certificatul trebuie emis în perioada de 48 de ore anterioară încărcării sau în ultima zi lucrătoare înainte de
încărcarea animalului în vederea expedierii către statul membru de destinație din Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalul a fost încărcat în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în
funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

(2)

Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
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(3)

Se elimină, după caz.

(4)

Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarația operatorului responsabil cu reintroducerea în Uniune, după un export
temporar, a unui cal înregistrat pentru curse, competiții și evenimente culturale
Identificarea animalului(1)
Specie (Nume științific)
Equus caballus

Sistemul de identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Sexul

……………………….

……………………….

……………….

…………

Subsemnatul, operator al calului înregistrat descris mai sus, declar că:
calul înregistrat
(2)
fie
[a fost exportat temporar din Uniune în țara de expediere la ........................ (a se introduce data) cu mai puțin
de 30 de zile înainte de prezenta declarație;]
(2)
fie
[a intrat în țara de expediere la ……………….. (a se introduce data) din………….……….(a se introduce
țara de unde calul a intrat în țara de expediere);]
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, calul nu a intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase sau
contagioase transmisibile la ecvidee;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea calului să poată fi protejate în mod eficace în toate etapele
călătoriei;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere.
Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

Sistemul de identificare: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul
respectiv, cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). P recizați sistemul de identificare (precum tatuaj, marcă, transponder, etc.)
și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
Trebuie să se precizeze numărul pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de pașaport nu este disponibil, și denumirea autorității competente care a
validat pașaportul.
Vârsta: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
Sexul (M = mascul, F = femelă, C = castrat).

(2)

Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 17
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU REINTRODUCEREA ÎN UNIUNE A CAILOR
ÎNREGISTRAȚI PENTRU COMPETIȚII DUPĂ UN EXPORT TEMPORAR
PENTRU O PERIOADĂ DE MAXIMUM 90 DE ZILE PENTRU A PARTICIPA LA
EVENIMENTE ECVESTRE ORGANIZATE SUB AUSPICIILE FÉDÉRATION
EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODEL „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”)
(Eveniment-test în pregătirea Jocurilor Olimpice, a Jocurilor Paraolimpice, a Jocurilor Ecvestre Mondiale/a
Campionatelor mondiale, a Jocurilor Ecvestre Asiatice, a Jocurilor Ecvestre Americane (inclusiv a Jocurilor
Panamericane, a Jocurilor din America de Sud, a Jocurilor din America Centrală și zona Caraibilor), a
Endurance World Cup din Emiratele Arabe Unite și a LG Global Champions Tour, a Ligii internaționale de
sărituri peste obstacole din Emiratele Arabe Unite)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Materiale germinative

□ Cal înregistrat

continuare

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru reintroducere
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I.24
I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Ecvideul descris în partea I:
II.1.1. este un cal înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei, care nu este destinat sacrificării în cadrul eradicării unei boli
transmisibile la ecvidee;
II.1.2. nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate la
........................... (a se introduce zz/ll/aaaa)(1), în cursul perioadei de 48 de ore sau în ultima zi
lucrătoare înainte de plecarea din unitatea înregistrată;
II.1.3. îndeplinește cerințele prevăzute la punctele II.2.-II.3. din prezentul certificat;
II.1.4. este însoțit de o declarație scrisă, semnată de operatorul animalului, care face parte din prezentul
certificat.
II.2.
Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
Partea II: Certificare

II.2.1.
II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 3)

fie

( 3)

fie

Animalul este expediat din …………… (a se introduce țara, teritoriul sau zona acestuia), o
țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data emiterii prezentului certificat, are codul:
………..…(2) și este repartizat în grupul sanitar ……(2).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta ecvină
africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei (morva),
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma equiperdum), anemia
infecțioasă ecvină, infecția cu virusul rabic și antrax.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea în
care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau epidemiologice de
pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului și nu au
existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în perioada de 12 luni anterioară
datei plecării.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară
datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei (morva),
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de expediere în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea respectivă în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(4), efectuat,
cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe prelevate la cel
puțin 6 luni după uciderea și distrugerea animalelor infectate.]]]
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ȚARA
( 3)

fie

II.2.5.
( 3)

fie

( 3)

fie

II.2.6.
( 3)

fie
fie

( 3)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor, recunoscut de
Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24 de
luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(4), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după
ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu durină în unitate în ultimele 24 de luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului pentru durină,
efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5(4) pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați
au fost castrați.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după curățarea și dezinfectarea unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
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II.2.7.

II.3.

L 113/571

Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în cele
60 de zile anterioare datei plecării, și
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate situată într-o țară sau într-un teritoriu în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.]
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană în
perioada de 6 luni anterioară datei plecării sale și care este situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care a avut loc un program de supraveghere și eradicare a encefalomielitei ecvine
venezuelene recunoscut de Uniunea Europeană(2) în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării sale.]
II.2.8. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
( 3)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioară datei plecării
animalului.]
( 3)
fie
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în gel
de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (4) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval minim de 90 de zile de la curățare și dezinfectare după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.9. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
II.2.9.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în perioada de
30 de zile anterioară datei plecării animalului;
II.2.9.2. nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
II.2.10. Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operator, ecvideul descris în
partea I nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au respectat
cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.9.1 în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării
animalului și cu cerința menționată la punctul II.2.9.2. în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1. Animalul descris în partea I a fost importat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere la
............................................... (a se introduce data)
(3)fie
[direct din statul membru al Uniunii Europene ……………………..… (a se introduce statul
membru al UE).]
(3)fie
[dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea ........................ (a se introduce țara, teritoriul sau
zona din acestea) autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a ecvideelor, în condiții cel puțin la fel
de stricte ca cele prevăzute în prezentul certificat.]
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II.3.2.
(3)fie

(3)fie

(3)fie

animalul a ieșit din Uniunea Europeană
[în urmă cu mai puțin de 30 de zile și, de la ieșirea din Uniunea Europeană, nu s-a aflat niciodată
într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea(1) diferit(ă) de cele din același grup sanitar ca țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere, și a fost rezident în unități aflate sub supraveghere
veterinară, ținute în grajduri separate fără a intra în contact cu ecvidee cu un statut sanitar
inferior, cu excepția competiției și a participat, sau a fost ținut în grajd împreună cu caii care au
participat, la LG Global Champions Tour.
(3)fie
[în zona metropolitană a Ciudad de Mexico, Mexic;]
(3)și/sau [în Miami, Statele Unite ale Americii;]
(3)fie
[în Shanghai, China;]]
[în urmă cu mai puțin de 60 de zile și, de la ieșirea din Uniunea Europeană, nu s-a aflat niciodată
într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea(1) diferit(ă) de cele din același grup sanitar ca țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere, și a fost rezident în unități aflate sub supraveghere
veterinară, ținute în grajduri separate fără a intra în contact cu ecvidee cu un statut sanitar
inferior, cu excepția competiției și a participat, sau a fost ținut în grajd împreună cu caii care au
participat, la
(3)fie
[Jocurile Asiatice din ………………………….………...………..(a se introduce
locul).]]
(3)fie
[Jocurile Americane(5) din ………………..…………….….............(a se introduce
locul).]]
(3)fie
[Endurance World Cup din Emiratele Arabe Unite.]]
[în urmă cu mai puțin de 90 de zile și, de la ieșirea din Uniunea Europeană, nu s-a aflat niciodată
într-o țară, teritoriu sau zonă din acestea(1) diferit(ă) de cele din același grup sanitar ca țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere, și a fost rezident în unități aflate sub supraveghere
veterinară, ținute în grajduri separate fără a intra în contact cu ecvidee cu un statut sanitar
inferior, cu excepția competiției și a participat, sau a fost ținut în grajd împreună cu caii care au
participat, la
(3)fie
[Evenimentul-test pentru Jocurile Olimpice din ……….…….…………(a se introduce
locul).]]
(3)fie
[Jocurile Olimpice din ……………………..…………………..(a se introduce locul).]]
(3)fie
[Jocurile
Paralimpice
din
………………………………………………..(a
se
introduce locul).]]
(3)fie
[Jocurile Ecvestre Mondiale/Campionatele Mondiale din ……………..(a se introduce
locul).]]
(3)fie
[Liga internațională de sărituri peste obstacole din Emiratele Arabe Unite.]]

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.8:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum
figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.

Caseta I.27:

„Sistem de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul
unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g) din anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă
alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul respectiv (de exemplu
marca), cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport).
Precizați sistemul de identificare și partea anatomică a animalelor pe care s-a aplicat.
Trebuie să se precizeze numărul pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de
pașaport nu este disponibil, și denumirea autorității competente care l-a validat.
„Vârstă”: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
„Sex”: M = mascul, F = femelă, C = castrat.

Partea II:
(1)

Certificatul trebuie emis în ziua încărcării sau în perioada de 48 de ore anterioară încărcării sau în ultima zi
lucrătoare înainte de încărcarea animalului în vederea expedierii către statul membru de destinație din
Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalul a fost încărcat în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în
funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

(2)

Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

(3)

Se elimină, după caz.

(4)

Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5)

Inclusiv Jocurile Panamericane, Jocurile din America de Sud, Jocurile din America Centrală și zona
Caribilor.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarația operatorului responsabil cu reintroducerea în Uniune, după un export
temporar, a unui cal înregistrat pentru curse, competiții și evenimente culturale

Identificarea animalului(1)
Specie (Nume științific)
Equus caballus

Sistemul de identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Sexul

……………………….

……………………….

……………….

…………

Subsemnatul, operator al calului înregistrat descris mai sus, declar că:
calul înregistrat
(2)
fie
[a fost exportat temporar din Uniune în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere la ........................ (a
se introduce data) cu mai puțin de 90 de zile înainte de prezenta declarație;]
(2)
fie
[a intrat în țara sau teritoriul sau zona din acestea de expediere la ............................ (a se introduce data)
din………….……….(a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de unde calul a intrat în țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere);]
calul înregistrat a fost exportat temporar din Uniune pentru a participa la
(2)
fie
[Jocurile Asiatice din ………………………….………...………..(a se introduce locul);]
(2)
fie
[Jocurile Americane din ……………………..…………………..(a se introduce locul);]
(2)
fie
[Endurance World Cup din Emiratele Arabe Unite;]
(2)
fie
[Evenimentul-test pentru Jocurile Olimpice din ……….…….…………(a se introduce locul);]
(2)
fie
[Jocurile Olimpice din ……………………..…………………..(a se introduce locul);]
(2)
fie
[Jocurile Paralimpice din……………………………………………..(a se introduce locul);]
(2)
fie
[Jocurile Ecvestre M ondiale/Campionatele M ondiale din ……………..(a se introduce locul);]
(2)
fie
[LG Global Champions Tour din
(2)
fie
[zona metropolitană a Ciudad de M exico, M exic;]]
(2)
și/sau [M iami, Statele Unite ale Americii;]]
(2)
(2)

-

fie

fie

[Shanghai, China;]]

[Liga internațională de sărituri peste obstacole din Emiratele Arabe Unite]

în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, calul nu a intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase sau
contagioase transmisibile la ecvidee;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea calului să poată fi protejate în mod eficace în toate etapele
călătoriei;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere.

Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

Sistemul de identificare: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul
respectiv, cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). P recizați sistemul de identificare (precum tatuaj, marcă, transponder, etc.)
și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
Trebuie să se precizeze numărul pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de pașaport nu este disponibil, și denumirea autorității competente care a
validat pașaportul.
Vârsta: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
Sexul (M = mascul, F = femelă, C = castrat).

(2)

Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 18
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI MODEL DE
DECLARAȚIE PENTRU REINTRODUCEREA ÎN UNIUNE A CAILOR
ÎNREGISTRAȚI PENTRU CURSE DUPĂ UN EXPORT TEMPORAR DE
MAXIMUM 90 DE ZILE PENTRU A PARTICIPA LA CURSE SPECIFICE ÎN
AUSTRALIA, CANADA, STATELE UNITE ALE AMERICII, HONG KONG,
JAPONIA, SINGAPORE, EMIRATELE ARABE UNITE SAU QATAR (MODEL
„EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”)
(Evenimente internaționale de grup/valorice, Japan Cup, Cupa Melbourne, Cupa Mondială de Curse de la Dubai,
Hong Kong International Races)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

Nr. sigiliului

□ Materiale germinative

□ Cal înregistrat

continuare

I.21

I.22
I.23

I.24

I.2a

I.25

Cantitatea totală

□ Pe ntru reintroducere

I.26
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I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

Sexul

Sistemul de
identificare

Numărul de identificare
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Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat EQ UI-RE-ENTRY-90-RACE

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Ecvideul descris în partea I:
II.1.1. este un cal înregistrat conform definiției de la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035 al Comisiei, care nu este destinat sacrificării în cadrul eradicării unei boli
transmisibile la ecvidee;
II.1.2. nu a prezentat semne sau simptome ale bolilor enumerate pentru ecvidee în Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei în timpul examinării clinice efectuate la
........................... (a se introduce zz/ll/aaaa)(1), în cursul perioadei de 48 de ore sau în ultima zi
lucrătoare înainte de plecarea din unitatea înregistrată;
II.1.3. îndeplinește cerințele prevăzute la punctele II.2.-II.3. din prezentul certificat;
II.1.4. este însoțit de o declarație scrisă, semnată de operatorul animalului, care face parte din prezentul
certificat.
II.2.
Atestare privind țara terță, teritoriul terț sau o zonă din acestea și privind stabilirea expedierii
Partea II: Certificare

II.2.1.
II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.
( 3)

fie

( 3)

fie

Animalul este expediat din …………… (a se introduce țara, teritoriul sau zona acestuia), o
țară, un teritoriu sau o zonă din acestea care, la data eliberării prezentului certificat, are codul:
………..…(2) și este repartizat în grupul sanitar ……(2).
În țara sau teritoriul de expediere, următoarele boli sunt cu declarare obligatorie: pesta ecvină
africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia mallei (morva),
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma equiperdum), anemia
infecțioasă ecvină, infecția cu rabie și antrax.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o țară, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea în
care nu au existat semne clinice, serologice (la ecvideele nevaccinate) sau epidemiologice de
pestă ecvină africană în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului și nu au
existat vaccinări sistematice împotriva pestei ecvine africane în perioada de 12 luni anterioară
datei plecării.
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă a acestora
în care
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în perioada de 36 de luni anterioară
datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a infecției cu Burkholderia mallei (morva),
recunoscut de Uniunea Europeană(2) , în perioada de 36 de luni anterioară datei plecării, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată infecția cu Burholderia mallei (morva) în unitatea de expediere în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în unitatea respectivă în
perioada de 36 de luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar,
unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de fixare a
complementului pentru infecția cu Burkholderia mallei (morva)(4), efectuat,
cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe probe prelevate la cel
puțin 6 luni după uciderea și distrugerea animalelor infectate.]]]
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ȚARA
( 3)

fie

II.2.5.
( 3)

fie

( 3)

fie

II.2.6.
( 3)

fie
fie

( 3)

[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost sacrificat și distrus.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, un teritoriu sau o zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a tripanozomiazei animalelor, recunoscut de
Uniunea Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24
de luni anterioară datei plecării animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 24 de
luni anterioară datei plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas
sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test de
imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA) pentru depistarea
tripanozomiazei sau unui test de aglutinare pe card pentru depistarea
tripanozomiazei (CATT) la o diluție a serului de 1 la 4(4), efectuat, cu
rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul
animal infectat a fost scos din unitate.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității, după
ce ultimul animal din specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus,
fie sacrificat.]]]
Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate situată într-o țară, teritoriu sau zonă din
acestea în care
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de ore anterioare datei plecării animalului.]
[a avut loc un program de supraveghere și eradicare a durinei, recunoscut de Uniunea
Europeană(2) , în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării animalului, și
( 3)
fie
[nu a fost raportată durina în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării
animalului.]]
( 3)
fie
[a fost raportată infecția cu durină în unitate în ultimele 24 de luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate, cu excepția masculilor de ecvidee
castrați, au fost supuse unui test de fixare a complementului
pentru durină, efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5(4)
pe probe prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee
infectați au fost castrați.]]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și
după ce ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]]
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ȚARA

II.2.7.

II.3.

L 113/579

Ecvideul descris în partea I a fost vaccinat împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în cele
60 de zile anterioare datei plecării, și
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate situată într-o țară sau într-un teritoriu în care encefalomielita ecvină
venezueleană nu a fost raportată în perioada de 24 de luni anterioară datei plecării.]
( 3)
fie
[provine dintr-o unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană în
perioada de 6 luni anterioară datei plecării sale și care este situată într-o țară, teritoriu sau zonă
din acestea în care a avut loc un program de supraveghere și eradicare a encefalomielitei ecvine
venezuelene recunoscut de Uniunea Europeană(2) în perioada de 24 de luni anterioară datei
plecării sale.]
II.2.8. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
( 3)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 12 luni anterioară datei plecării
animalului.]
( 3)
fie
[a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitate în perioada de 12 luni anterioare datei
plecării animalului și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 3)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test de imunodifuzie în gel
de agar (testul AGID sau testul Coggins) sau unui test ELISA (4) pentru anemia
infecțioasă ecvină, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval minim de 90 de zile de la curățare și dezinfectare după ce animalele infectate
au fost ucise și distruse sau sacrificate.]]
( 3)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării unității și după ce
ultimul ecvideu din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.9. Ecvideul descris în partea I provine dintr-o unitate în care
II.2.9.1. nu a fost raportată infecția cu virusul rabic la animalele terestre deținute în perioada de
30 de zile anterioară datei plecării animalului;
II.2.9.2. nu au fost raportate cazuri de antrax la ungulate în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
II.2.10. Din informațiile pe care le dețin și astfel cum sunt declarate de operator, ecvideul descris în
partea I nu a intrat în contact cu animale deținute din speciile enumerate care nu au respectat
cerințele menționate la punctele II.2.3.-II.2.9.1 în perioada de 30 de zile anterioară datei plecării
animalului și cu cerința menționată la punctul II.2.9.2. în perioada de 15 zile anterioară datei
plecării animalului.
Atestare privind rezidența și izolarea înaintea exportării
II.3.1. Animalul descris în partea I a fost importat în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere la
............................................... (a se introduce data)
(3)fie
[direct din statul membru al Uniunii Europene ……………………..… (a se introduce statul
membru al UE) pentru participarea la
(3)fie
[Cupa Japoniei;]]
(3)fie
[Cupa Melbourne;]]
(3)fie
[Cupa Mondială de Curse de la Dubai;]]
(3)fie
[Hong Kong International Races;]]
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ȚARA

(3)fie

II.3.2.

II.3.3.

[din Australia(3), Canada(3), Statele Unite ale Americii(3), Hong Kong (3), Japonia(3), Singapore(3),
Emiratele Arabe Unite(3) sau Qatar(3) pentru participarea la Evenimente internaționale de
grup/valorice în țara de expediere;]
în măsura în care se poate stabili și pe baza declarației operatorului calului care însoțește
prezentul certificat, animalul:
nu s-a aflat fără întrerupere în afara Uniunii Europene pentru o perioadă mai mare de 90 de
zile, incluzând data programată a întoarcerii în conformitate cu prezentul certificat;
nu s-a aflat în afara țării de expediere sau, în cazul Evenimentelor internaționale de
grup/valorice din afara Australiei, Canadei, Statelor Unite ale Americii, Hong Kong-ului,
Japoniei, Singapore, Emiratelor Arabe Unite sau Qatar-ului;
a fost rezident în unități aflate sub supraveghere veterinară, a fost cazat în grajduri separate,
fără a intra în contact cu ecvidee cu un statut sanitar inferior, cu excepția perioadelor de
desfășurare a curselor.
animalul a intrat în țara de expediere în condiții de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca
cele prevăzute în prezentul certificat de sănătate animală.

Observații:
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Caseta I.27:

Indicați codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea de expediere, astfel cum
figurează în coloana 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.
„Sistemul de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia
dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g) din anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în
conformitate cu articolul 62 din regulamentul respectiv (de exemplu marca), cu condiția să
fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). Precizați sistemul de identificare
și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat. Trebuie să se precizeze numărul
pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de pașaport nu este disponibil, și
denumirea autorității competente care l-a validat.
„Vârstă”: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
„Sex”: M = mascul, F = femelă, C = castrat.

Partea II:
(1)

Certificatul trebuie emis în ziua încărcării sau în perioada de 48 de ore anterioară încărcării sau în ultima zi
lucrătoare înainte de încărcarea animalului în vederea expedierii către statul membru de destinație din
Uniune.
Intrarea în Uniune nu este permisă în cazul în care animalul a fost încărcat în vederea expedierii către
Uniune fie înainte de data autorizării pentru intrarea în Uniune din respectiva țară, teritoriu sau zonă din
acestea menționat(ă) în caseta II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrarea ecvideelor din respectiva țară, teritoriu sau zonă din acestea. Verificați în
funcție de coloanele 8 și 9 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
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(2)

Codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea și grupul sanitar, astfel cum apar în coloanele 2 și,
respectiv, 3 din partea 1 a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

(3)

Se elimină, după caz.

(4)

Teste pentru depistarea morvei, a surei, a durinei, a anemiei infecțioase ecvine și a encefalomielitei ecvine
venezuelene descrise de Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alte boli ale ecvinelor decât
pesta ecvină africană: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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Declarația operatorului responsabil cu reintroducerea în Uniune, după un export
temporar, a unui cal înregistrat pentru curse

Identificarea animalului(1)
Specie (Nume științific)
Equus caballus

Sistemul de identificare

Numărul de identificare

Vârsta

Sexul

……………………….

……………………….

……………….

…………

Subsemnatul, operator al calului înregistrat descris mai sus, declar că:
calul înregistrat
(2)
fie
[a fost exportat temporar din Uniune în țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere la ........................ (a
se introduce data) cu mai puțin de 90 de zile înainte de prezenta declarație;]
(2)
fie
[a intrat în țara sau teritoriul sau zona din acestea de expediere la ............................ (a se introduce data)
din………….……….(a se introduce țara, teritoriul sau zona din acestea de unde calul a intrat în țara,
teritoriul sau zona din acestea de expediere);]
calul înregistrat a fost exportat temporar din Uniune pentru a participa la
(2)
fie
[Japan Cup;]
(2)
fie
[Cupa M elbourne;]
(2)
fie
[Cupa M ondială de Curse de la Dubai;]
(2)
fie
[Hong Kong International Races;]
(2)
fie
[Evenimente internaționale de grup/valorice din Australia(2), Canada(2), Statele Unite ale Americii(2), Hong
Kong(2), Japonia(2), Singapore(2), Emiratele Arabe Unite(2) sau Qatar(2) ;]
în perioada de 15 zile anterioară datei plecării, calul nu a intrat în contact cu animale care suferă de boli infecțioase sau
contagioase transmisibile la ecvidee;
transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea și bunăstarea calului să poată fi protejate în mod eficace în toate etapele
călătoriei;
sunt îndeplinite condițiile privind rezidența și izolarea înainte de export, astfel cum sunt aplicabile în conformitate cu
punctul II.3. din certificatul de sănătate însoțitor pentru țara, teritoriul sau zona din acestea de expediere.
Numele și adresa operatorului: ……………………………………………………..
Data: …………………………(zz/ll/aaaa)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Semnătura)

(1)

Sistemul de identificare: Animalul trebuie să fie identificat individual cu ajutorul unuia dintre mijloacele de identificare definite la literele (a), (c), (e) sau (g)
din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 sau să fie identificat printr-o metodă alternativă în conformitate cu articolul 62 din regulamentul
respectiv, cu condiția să fie înregistrat în documentul său de identificare (pașaport). P recizați sistemul de identificare (precum tatuaj, marcă, transponder, etc.)
și partea anatomică a animalului pe care s-a aplicat.
Trebuie să se precizeze numărul pașaportului însoțitor sau codul unic, dacă numărul de pașaport nu este disponibil, și denumirea autorității competente care a
validat pașaportul.
Vârsta: Data nașterii (zz/ll/aaaa).
Sexul (M = mascul, F = femelă, C = castrat).

(2)

Se elimină, după caz.
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CAPITOLUL 19
(MODEL „CONFINED-RUM”)
Secțiunea 1
Lista animalelor care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei unități izolate și care
fac obiectul modelului de certificat de sănătate animală „CONFINED-RUM” prevăzut în
secțiunea 2 din prezentul capitol
Ordin

Familie

Genul/specia

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas
ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison
ssp., Bos ssp. (inclusiv Bibos, Novibos, Poephagus),
Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (inclusiv anoa), Budorcas
ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp.,
Damaliscus ssp. (inclusiv Beatragus), Dorcatragus ssp.,
Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (inclusiv
Nemorhaedus și Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos
ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp.,
Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp.,
Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca
ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus
ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (inclusiv Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus
ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp.,
Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp.,
Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp.,
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
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Secțiunea 2
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR ENUMERATE ÎN CAPITOLUL 19 SECȚIUNEA 1 DIN
ANEXA II LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/403 AL
COMISIEI, CARE PROVIN DINTR-O UNITATE IZOLATĂ ȘI SUNT DESTINATE
ACESTEIA (MODEL „CONFINED-RUM”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Unitate izolată

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

L 113/585

I.26
Numărul de identificare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Vârsta

Cantitatea
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familiile Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae destinate unor unități izolate și este enumerată în
partea 1 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.1.2. au rămas în permanență în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de
data expedierii lor către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, ungulate din
familiile Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae și nici
animale din alte specii enumerate pentru aceleași boli ca și ungulatele din familiile
Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae.

Partea II: Certificare

II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.1.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.9., deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.1.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de
gunoaie sau de hrană animală.
II.1.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.9. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a infecției cu virusul pestei bovine.
( 1)

[II.1.10.

nu au fost vaccinate împotriva:

–

(1)

–

[rabiei la.................. (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin (vaccinuri)
................................. (numele vaccinului (vaccinurilor) utilizat (utilizate)]].

[antraxului la ……………… (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin
(vaccinuri)
……………………………
(denumirea
vaccinului
(vaccinurilor)
utilizat(e)],
(1)
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II.1.11. provin dintr-o unitate izolată:
II.1.11.1. care este autorizată de către autoritatea competentă în conformitate cu condițiile
prevăzute la articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
II.1.11.2. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în momentul expedierii
către Uniune.
II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, următoarele boli nu au fost raportate în
ultimele 6 luni:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

[infecția cu virusul febrei Văii de Rift](1)(4)

–

[infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia
contagioasă bovină)](1)(5)

–

[infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare](1)(6),

–

[variola ovină și variola caprină,](1)(7)

–

[pleuropneumonia contagioasă caprină,](1)(8)

–

[infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase,](1)(9)

–

[infecția cu Burkholderia mallei (morva),](1)(10)

–

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,

–

infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.capare,
M.Tuberculosis),

–

[rabie,](1)11)

–

infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24).

II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, nu au fost raportate tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) și antrax în ultimele [30 de zile](1)(12)[180 de
zile](1)13).
II.1.11.4. în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii către Uniune:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

[infecția cu Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropneumonia
contagioasă bovină),](1)(5)

–

[infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare](1)(6),

–

[variola ovină și variola caprină,](1)(7)

–

[pleuropneumonia contagioasă caprină,](1)(8)

–

[infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase,](1)(9)

–

[infecția cu Burkholderia mallei (morva),](1)(10)
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–

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,

–

infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.capare,
M.Tuberculosis),

–

[rabie](1)11)

II.1.11.5. în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune:
–

[infecția cu virusul febrei Văii de Rift](1)(4)

–

infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24),

–

infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice.

fie ( 1)

[II.1.12.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportată
febra aftoasă în ultimele 12 luni.]

fie ( 1)

[II.1.12.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea infecției cu virusul
febrei aftoase, efectuat în conformitate cu unul dintre testele prescrise pentru comerțul
internațional stabilite în Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale
terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (Manualul OIE pentru
animale terestre) efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în cele 10 zile
anterioare expedierii către Uniune; și]

fie ( 1)

[II.1.13.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportată
infecția cu virusul febrei Văii de Rift în ultimele 48 de luni.]

fie ( 1)

[II.1.13.

au:

(i) fost ținute într-o instalație de carantină protejată împotriva vectorilor din cadrul unității
izolate autorizate timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(ii) nu au prezentat niciun simptom de infecție cu virusul febrei Văii de Rift timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(iii) fost protejate împotriva vectorilor în cursul transportului între instalația protejată împotriva
vectorilor menționată la punctul (i) și încărcarea în vederea expedierii către Uniune; și
(iv) au fost supuse unui test de neutralizare a virusului cu rezultate negative pentru depistarea
infecției cu virusul febrei Văii de Rift în conformitate cu Manualul OIE pentru animale
terestre, efectuat, în primul rând, pe probe prelevate la data începerii perioadei de carantină
și, în al doilea rând, pe probe prelevate cu cel puțin 42 de zile de la data respectivă și în
cursul unei perioade de 10 zile înainte de expedierea către Uniune.]
fie ( 1)
[II.1.14.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis
și provin dintr-o zonă care, la data eliberării prezentului certificat, această boală nu a
fost raportată în ultimele 12 luni.]
fie ( 1)

[II.1.14.

au fost supuse unui test stabilit și prevăzut pentru comerțul internațional în Manualul
OIE pentru animale terestre, pe probe prelevate în perioada de 30 de zile anterioară
datei expedierii către Uniune.]
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fie ( 1)

[II.1.14.

sunt masculi castrați de orice vârstă.]

fie ( 1)

[II.1.15.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportată
infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotirpurile 1-24) în ultimele 24 de luni.]

fie ( 1)

[II.1.15.

au fost ținute în carantină într-o instalație protejată împotriva vectorilor din cadrul
unității izolate timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune și
au fost supuse unui test serologic vizând infecția cu virusul bolii limbii albastre (124) și infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice, efectuat în conformitate cu
Manualul OIE pentru animale terestre, soldat cu rezultate negative, la cel puțin 28 de
zile după introducerea animalelor în unitatea izolată;]

fie ( 1)

[II.1.15.

au fost ținute în carantină într-o instalație protejată împotriva vectorilor din cadrul
unității izolate autorizate pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data
expedierii către Uniune și au fost supuse unui test PCR pentru infecția cu virusul
bolii limbii albastre (1-24) și pentru infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice în
conformitate cu Manualul OIE pentru animale terestre efectuat, cu rezultate negative,
la cel puțin 14 zile după introducerea în unitatea izolată;]

fie ( 1)

[II.1.15.

provin dintr-o zonă indemnă sezonier de boală și au fost supuse, în perioada
respectivă indemnă de boală, unui test serologic pentru infecția cu virusul bolii limbii
albastre (1-24) și pentru infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice în
conformitate cu Manualul OIE pentru animale terestre efectuat, cu rezultate negative,
pe probe prelevate la cel puțin 28 de zile de la introducerea animalelor în unitatea
izolată;]

fie ( 1)

[II.1.15.

provin dintr-o zonă indemnă sezonier și au fost supuse, în perioada respectivă, unui
test PCR pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre (1-24) și pentru infecția cu
virusul bolii hemoragice epizootice în conformitate cu Manualul OIE pentru animale
terestre efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 14 zile de la
introducerea animalelor în unitatea izolată autorizată.]

II.1.16.

au fost tratate cel puțin de două ori în perioada de 40 de zile anterioară expedierii
către Uniune împotriva paraziților interni și externi cu următorul (următoarele)
produs(e)................................ Se precizează substanțele active și dozele din
produsele utilizate ……………………………….............

Observații:
Prezentul certificat este destinat pentru intrarea în Uniune a animalelor din țări terțe enumerate în partea 1 din
anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404, care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate
acesteia.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Mode l de ce rtificat CONFINED-RUM

ȚARA

Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
(cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei) și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) sau (3) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692.

Partea II:
Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
(4) Nu se aplică animalelor din familia Tragulidae.
(5) Se aplică numai bovinelor și Syncerus caffer.
(6) Se aplică numai ovinelor, caprinelor, camelidelor și cervidelor.
(7) Se aplică numai ovinelor și caprinelor.
(8) Se aplică numai caprinelor și Gazella spp.
(9) Se aplică numai bovinelor.
(10) Se aplică numai caprinelor și camelidelor.
(11) Se aplică numai animalelor din familia Bovidae, camelidelor și cervidelor.
(12) Nu se aplică camelidelor.
(13)
Se aplică numai camelidelor.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 20
(MODEL „CONFINED-SUI”)
Secțiunea 1
Lista animalelor care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei unități izolate și care
fac obiectul modelului de certificat de sănătate animală „CONFINED-SUI” prevăzut în
secțiunea 2 din prezentul capitol
Ordin

Familie

Genul/specia

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,
Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

L 113/591
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Secțiunea 2
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR ENUMERATE ÎN CAPITOLUL 20 SECȚIUNEA 1 DIN
ANEXA II LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/403 AL
COMISIEI, CARE PROVIN DINTR-O UNITATE IZOLATĂ ȘI SUNT DESTINATE
ACESTEIA (MODEL „CONFINED-SUI”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Unitate izolată

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

L 113/593

I.26
Numărul de identificare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat CONFINED-SUI

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2)care, la data eliberării prezentului certificat, este
autorizată pentru intrarea în Uniune a animalelor din familiile Suidae și Tayassuidae și
este enumerată în partea 1 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei.
II.1.2. au rămas în permanență în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni
înainte de data expedierii către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă,
animale din familiile Suidae și Tayassuidae și nici animale din alte specii enumerate
pentru aceleași boli ca și animalele din familiile Suidae și Tayassuidae.
II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel
puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 al Comisiei și a bolilor emergente.

Partea II: Certificare

II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă
unitate.
II.1.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.9.,
deoarece au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor
către Uniune și, în perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut
sanitar inferior.
II.1.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3)
într-un mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un
dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și
construit astfel încât:
(iv) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(v) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(vi) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale,
de gunoaie sau de hrană animală.
II.1.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în
vederea expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau
din teritoriul terț de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.9. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a infecției cu virusul pestei bovine.
(1

[II.1.10.

nu au fost vaccinate împotriva:

–

(1)
[antraxului la ……………… (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele)
vaccin
(vaccinuri)
……………………………
(denumirea
vaccinului
(vaccinurilor) utilizat(e)],

–

(1)

[rabiei la.................. (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin
(vaccinuri) ................................. (numele vaccinului (vaccinurilor) utilizat
(utilizate)]].
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Mode l de ce rtificat CONFINED-SUI

ȚARA

II.1.11. provin dintr-o unitate izolată:
II.1.11.1. care este autorizată de către autoritatea competentă în conformitate cu
condițiile prevăzute la articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
II.1.11.2. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de
sănătate animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în
momentul expedierii către Uniune.
II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, următoarele boli nu au fost
raportate în ultimele 6 luni:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

pesta porcină clasică;

–

[pesta porcină africană](1)(4)

–

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,

–

rabie.

II.1.11.3.
în care, la data eliberării prezentului certificat, nu au fost raportate
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) și antrax în ultimele 30 de zile.
II.1.11.4.
în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei
țări învecinate, niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de
cel puțin 12 luni înainte de data expedierii către Uniune:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

pesta porcină clasică,

–

[pesta porcină africană,](1)(4)

–

rabie.

fie ( 1)

[II.1.12.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost
raportată febra aftoasă în ultimele 12 luni.]

fie ( 1)

[II.1.12.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea infecției cu
virusul febrei aftoase, efectuat în conformitate cu unul dintre testele prescrise
pentru comerțul internațional stabilite în Manualul de teste de diagnostic și
vaccinuri pentru animale terestre al OIE (Manualul OIE pentru animale
terestre) efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în cele 10 zile
anterioare expedierii către Uniune; și]

fie ( 1)

[II.1.13.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost
raportată pesta porcină clasică în ultimele 12 luni.]
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Mode l de ce rtificat CONFINED-SUI

ȚARA
fie ( 1)

[II.1.13.

( 1)( 4) fie ( 1)

[

[II.1.14.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea pestei
porcine clasice în conformitate cu testul prevăzut pentru comerțul internațional
în Manualul OIE pentru animale terestre, efectuat pe probe prelevate în
perioada de 30 de zile anterioară datei expedierii către Uniune.
provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a
fost raportată pesta porcină clasică în ultimele 12 luni.]]

fie ( 1)

[II.1.14.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea pestei
porcine africane și în conformitate cu testul prevăzut pentru comerțul
internațional în Manualul OIE pentru animale terestre, efectuat pe probe
prelevate în perioada de 30 de zile anterioară datei expedierii către
Uniune.]]

fie ( 1)

[II.1.15.

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu Brucella abortus, B.
melitensis și B. suis și provin dintr-o zonă care, la data eliberării
prezentului certificat, această boală nu a fost raportată în ultimele 12
luni.]

fie ( 1)

[II.1.15.

au fost supuse unui test stabilit și prevăzut pentru comerțul internațional
în Manualul OIE pentru animale terestre, pe probe prelevate în perioada
de 30 de zile anterioară datei expedierii către Uniune.]

fie ( 1)

[II.1.15.

sunt masculi castrați de orice vârstă.]

II.1.16.

au fost tratate cel puțin de două ori în perioada de 40 de zile anterioară
expedierii către Uniune împotriva paraziților interni și externi cu
următorul (următoarele) produs(e)................................ Se precizează
substanțele
active
și
dozele
din
produsele
utilizate
……………………………….............

Observații:
Prezentul certificat este destinat pentru intrarea în Uniune a animalelor din țări terțe enumerate în partea 1 din
anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei, care provin dintr-o unitate izolată și
sunt destinate acesteia.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
(cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei) și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) sau (3) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692.
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Mode l de ce rtificat CONFINED-SUI

ȚARA

Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
(4)
Nu se aplică animalelor din familia Tayassuidae.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 21
(MODEL „CONFINED-TRE”)
Secțiunea 1
Lista animalelor care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate unei unități izolate și care
fac obiectul modelului de certificat de sănătate animală „CONFINED-TRE” prevăzut în
secțiunea 2 din prezentul capitol
Ordin

Familie

Genul/specia

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp.,
Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

31.3.2021
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Secțiunea 2
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR ENUMERATE ÎN CAPITOLUL 21 SECȚIUNEA 1 DIN
ANEXA II LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/403 AL
COMISIEI, CARE PROVIN DINTR-O UNITATE IZOLATĂ ȘI SUNT DESTINATE
ACESTEIA (MODEL „CONFINED-TRE”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Unitate izolată

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24
I.27
Codul NC

I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat CONFINED-TRE

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2)care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familiile Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae și
este enumerată în partea 1 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei.
II.1.2. au rămas în permanență în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de
data expedierii către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, animale din familiile
Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae și niciun animal din alte specii enumerate pentru
aceleași boli ca și animalele din familiile Tapiridae, Rhinocerotidae și Elephantidae nu a fost
introdus.

Partea II: Certificare

II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii către Uniune.
II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei
și a bolilor emergente.
II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.1.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.9., deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în
perioada respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.1.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de
gunoaie sau de hrană animală.
II.1.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea
expedierii către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț
de origine, care nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.9. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a infecției cu virusul pestei bovine.
( 1)

[II.1.10.

nu au fost vaccinate împotriva:

–

(1)

–

(1)

[antraxului la ……………… (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin
(vaccinuri)
……………………………
(denumirea
vaccinului
(vaccinurilor)
utilizat(e)],
[rabiei la.................. (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin (vaccinuri)
................................. (numele vaccinului (vaccinurilor) utilizat (utilizate)]].
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Mode l de ce rtificat CONFINED-TRE

ȚARA

II.1.11. provin dintr-o unitate izolată:
II.1.11.1. care este autorizată de către autoritatea competentă în conformitate cu condițiile
prevăzute la articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
II.1.11.2. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în momentul expedierii
către Uniune.
II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, următoarele boli nu au fost raportate în
ultimele 6 luni:
–

[febra aftoasă,](1)(4)

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

infecția cu virusul febrei Văii de Rift,

II.1.11.4. în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportat antraxul în ultimele
30 de zile.
[II.1.11.5. în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu a fost raportată febra aftoasă timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii
către Uniune] (1)(4)
II.1.11.6. în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift timp de cel puțin
30 de zile înainte de data expedierii către Uniune.
( 1)( 4) fie ( 1)

[

[II.1.12.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost
raportată febra aftoasă în ultimele 12 luni.]]

fie ( 1)

[II.1.12.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea infecției cu
virusul febrei aftoase, efectuat în conformitate cu unul dintre testele prescrise
pentru comerțul internațional stabilite în Manualul de teste de diagnostic și
vaccinuri pentru animale terestre al OIE (Manualul OIE pentru animale terestre)
efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate în cele 10 zile anterioare
expedierii către Uniune; și]]

fie ( 1)

[II.1.13.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost
raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift în ultimele 48 de luni.]

fie ( 1)

[II.1.13.

au:

(i) fost ținute într-o instalație de carantină protejată împotriva vectorilor din cadrul unității
izolate autorizate timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(ii) nu au prezentat niciun simptom de infecție cu virusul febrei Văii de Rift timp de cel puțin 30
de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(iii) fost protejate împotriva vectorilor în cursul transportului între instalația protejată împotriva
vectorilor menționată la punctul (i) și încărcarea în vederea expedierii către Uniune; și
(iv) au fost supuse unui test de neutralizare a virusului cu rezultate negative pentru depistarea
infecției cu virusul febrei Văii de Rift în conformitate cu Manualul OIE pentru animale
terestre, efectuat, în primul rând, pe probe prelevate la data începerii perioadei de carantină
și, în al doilea rând, pe probe prelevate cu cel puțin 42 de zile de la data respectivă și în
cursul unei perioade de 10 zile înainte de expedierea către Uniune.
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Mode l de ce rtificat CONFINED-TRE

ȚARA

II.1.14. au fost tratate cel puțin de două ori în perioada de 40 de zile anterioară expedierii către Uniune
împotriva paraziților interni și externi cu următorul (următoarele) produs(e)................................
dozele
din
produsele
utilizate
Se
precizează
substanțele
active
și
……………………………….............
Observații:
Prezentul certificat este destinat pentru intrarea în Uniune a animalelor din țări terțe enumerate în partea 1 din
anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404, care provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate
acesteia.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
(cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei) și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) sau (3) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692.

Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3) Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
(4) Se aplică numai animalelor din familia Elephantidae.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 22
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ANIMALELOR DIN FAMILIA HIPPOPOTAMIDAE CARE PROVIN
DINTR-O UNITATE IZOLATĂ ȘI SUNT DESTINATE ACESTEIA (MODEL
„CONFINED-HIPPO”)”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Unitate izolată

I.21

I.22
I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021
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I.24
I.27
Codul NC
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I.25
De scrierea transportului
Specia
Subspecia/Categoria

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

L 113/605

I.26
Numărul de identificare

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Vârsta

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat CONFINED-HIPPO

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că animalele descrise în partea I:
II.1.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (2)care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
pentru intrarea în Uniune a animalelor din familia Hippopotamidae destinate unităților izolate și este
enumerată în partea 1 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
II.1.2. au rămas în permanență în unitatea de origine de la naștere sau timp de cel puțin 6 luni înainte de data
expedierii către Uniune, în care nu au fost introduse, în această perioadă, animale din familia
Hippopotamidae și niciun animal din alte specii enumerate pentru aceleași boli ca și animalele din
familia Hippopotamidae nu a fost introdus.
II.1.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la naștere sau timp de cel puțin 30 de
zile înainte de data expedierii către Uniune.

Partea II: Certificare

II.1.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a bolilor
emergente.
II.1.5. au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate.
II.1.6. nu au fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.1.9., deoarece au
fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii lor către Uniune și, în perioada
respectivă, nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.1.7. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la data de ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(3) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de
autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
(i) animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii) să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii) să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau
de hrană animală.
II.1.8. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea expedierii
către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine, care
nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.1.9. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase și a infecției cu virusul pestei bovine.
( 1)

[II.1.10.

nu au fost vaccinate împotriva:

–

(1)

[antraxului la ……………… (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin (vaccinuri)
…………………………… (denumirea vaccinului (vaccinurilor) utilizat(e)],

–

(1)

[rabiei la.................. (zz/ll/aaaa) cu următorul (următoarele) vaccin
................................. (numele vaccinului (vaccinurilor) utilizat (utilizate)]].

(vaccinuri)
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Mode l de ce rtificat CONFINED-HIPPO

ȚARA

II.1.11.

provin dintr-o unitate izolată:
II.1.11.1. care este autorizată de către autoritatea competentă în conformitate cu condițiile prevăzute
la articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
II.1.11.2. care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv bolile listate relevante și bolile emergente, în momentul expedierii către
Uniune.
II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, următoarele boli nu au fost raportate în
ultimele 6 luni:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

[infecția cu virusul febrei Văii de Rift](1)(4)

–

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,

–

infecția cu complexul
M.Tuberculosis),

Mycobacterium

tuberculosis

(M.

bovis,

II.1.11.3. în care, la data eliberării prezentului certificat, nu au fost raportate
animalelor (Trypanosoma evansi) și antrax în ultimele 30 de zile.

M.capare,

tripanozomiaza

II.1.11.4. în jurul acesteia, pe o rază de 10 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
niciuna dintre următoarele boli listate nu a fost raportată timp de cel puțin 30 de zile
înainte de data expedierii către Uniune:
–

febra aftoasă,

–

infecția cu virusul pestei bovine,

–

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis,

–

infecția cu complexul
M.Tuberculosis).

Mycobacterium

tuberculosis

(M.

bovis,

M.capare,

II.1.11.5. în jurul acesteia, pe o rază de 150 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu
a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift timp de cel puțin 30 de zile înainte de
data expedierii către Uniune:
fie ( 1)

[II.1.12.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportată febra
aftoasă în ultimele 12 luni.]

fie ( 1)

[II.1.12.

au fost supuse unui test virusologic și serologic pentru depistarea infecției cu virusul febrei
aftoase, efectuat în conformitate cu unul dintre testele prescrise pentru comerțul
internațional stabilite în Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre
al OIE (Manualul OIE pentru animale terestre) efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate în cele 10 zile anterioare expedierii către Uniune; și]

fie ( 1)

[II.1.13.

provin dintr-o zonă în care, la data eliberării prezentului certificat, nu a fost raportată
infecția cu virusul febrei Văii de Rift în ultimele 48 de luni.]
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Mode l de ce rtificat CONFINED-HIPPO

ȚARA
fie ( 1)

[II.1.13.

au:
(i) fost ținute într-o instalație de carantină protejată împotriva vectorilor din cadrul unității
izolate autorizate timp de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(ii) nu au prezentat niciun simptom de infecție cu virusul febrei Văii de Rift timp de cel
puțin 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(iii) fost protejate împotriva vectorilor în cursul transportului între instalația protejată
împotriva vectorilor menționată la punctul (i) și încărcarea în vederea expedierii către
Uniune; și
(iv) au fost supuse unui test de neutralizare a virusului cu rezultate negative pentru depistarea
infecției cu virusul febrei Văii de Rift în conformitate cu Manualul OIE pentru animale
terestre, efectuat, în primul rând, pe probe prelevate la data începerii perioadei de
carantină și, în al doilea rând, pe probe prelevate cu cel puțin 42 de zile de la data
respectivă și în cursul unei perioade de 10 zile înainte de expedierea către Uniune.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis și
provin dintr-o zonă care, la data eliberării prezentului certificat, această boală nu a fost
raportată în ultimele 12 luni.]

fie ( 1)

[II.1.14.

fie ( 1)

[II.1.14.

au fost supuse unui test stabilit și prevăzut pentru comerțul internațional în Manualul OIE
pentru animale terestre, pe probe prelevate în perioada de 30 de zile anterioară datei
expedierii către Uniune.]

fie ( 1)

[II.1.14.

sunt masculi castrați de orice vârstă.]

[II.1.15.

au fost tratate cel puțin de două ori în perioada de 40 de zile anterioară expedierii către
Uniune împotriva paraziților interni și externi cu următorul (următoarele)
produs(e)................................ Se precizează substanțele active și dozele din produsele
utilizate ……………………………….............

Observații:
Prezentul certificat este destinat pentru intrarea în Uniune a animalelor din familia Hippopotamidae care provin
dintr-o unitate izolată și sunt destinate acesteia
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei
Partea I:
Caseta I.27:

„Sistem de identificare și număr de identificare”: Se precizează sistemul de identificare
(cum ar fi crotalia, tatuajul, transponderul etc. din lista din anexa III la Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei) și codurile individuale de identificare ale
animalelor, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) sau (3) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692.

Partea II:
(1) Se păstrează mențiunea adecvată.
(2) Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3)
Data încărcării: intrările acestor animale nu sunt permise în cazul în care animalele au fost încărcate în
vederea expedierii către Uniune fie înainte de data autorizării intrării în Uniune din țara terță, teritoriul sau o
zonă a acestuia menționate la punctul II.1.1., fie pe parcursul unei perioade în care Uniunea a adoptat măsuri
restrictive cu privire la intrările acestor animale din respectiva țară terță, respectivul teritoriu sau respectiva
zonă din acestea.
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Mode l de ce rtificat CONFINED-HIPPO

ȚARA
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

L 113/610

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 23
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A PĂSĂRILOR DE CURTE DE REPRODUCȚIE, ALTELE
DECÂT RATITE, ȘI A PĂSĂRILOR DE CURTE PENTRU PRODUCȚIE, ALTELE
DECÂT RATITELE (MODEL „BPP”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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Mode l de ce rtificat BPP

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta următoarele în ceea ce privește [păsările de curte de
reproducție(6) altele decât ratitele](3) [păsările de curte pentru producție(7), altele decât ratitele](3)descrise în partea I:
(1)[II.1.1.

Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din
Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine și efectivul a
fost testat pentru serotipurile de salmonelă cu semnificație pentru sănătatea publică:

Partea II: Certificare

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări a
efectivului pentru care se
cunoaște rezultatul testării
[zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor
testelor efectuate
asupra efectivului(2)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control pentru salmonela, în ultimele trei săptămâni anterioare
intrării în Uniune:
(3)fie
[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și pentru producție,
altele decât ratitele;]
(3)(4)fie
[au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și pentru
producție, altele decât ratitele: ……………………………………;]]
(1)[II.1.2. În cazul păsărilor de reproducție, nu au fost detectate nici Salmonella Enteritidis, nici Salmonella
Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul II.1.1.]
( 5)
[II.1.3. În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia:
( 3)
fie
[testele de depistare a salmonelei efectuate asupra păsărilor de reproducție au dat rezultate negative în
conformitate cu normele prevăzute în Decizia 2003/644/CE al Comisiei;]
( 3)
fie
[testele efectuate asupra găinilor ouătoare (păsări pentru producție crescute pentru a produce ouă
destinate consumului) au avut rezultate negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia
2004/235/CE al Comisiei.]]
Atestare de sănătate animală
II.2.
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că [păsările de curte de reproducție(6) altele decât
ratitele](3) [păsările de curte pentru producție(7), altele decât ratitele](3)descrise în partea I din prezentul certificat:
II.2.1.
provin din zona cu codul _ _ - _ (8) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și inclusă în lista din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a altor păsări de curte de reproducție decât
ratitele și a păsărilor de curte pentru producție, altele decât ratitele;
(b)
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39
(d)
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
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II.2.2.
(3)fie
(3)(9)fie
(3)fie

(3)(10)fie

II.2.3.
(3)(12)fie
(3)(13)fie

II.2.4.

provin din zona descrisă la punctul II.2.1., în care:
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
(ii)
provin dintr-un efectiv sau din efective care au fost supuse unui test de izolare a
virusului(11) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de
tampoane cloacale de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2
săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, și în
care nu s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
(iii) au fost ținute în izolare, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în timpul celor 2
săptămâni menționate la punctul (ii);
(iv) în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au fost în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la punctele (i) și (ii);]
au rămas în zona menționată la punctul II.2.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin:
[3 luni imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau de la ecloziune, în cazul
în care au vârsta mai mică de 3 luni;]
[6 săptămâni imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau de la ecloziune, în
cazul în care au vârsta mai mică de 6 săptămâni;]
și în cazul în care au fost importate în zona menționată la punctul II.2.1, importul a avut loc în
conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele relevante din
Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care au fost
importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte de reproducție, altele decât ratitele, și a păsărilor
de curte pentru producție, altele decât ratitele;
provin din unitatea indicată la în caseta I.11, autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul
de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și:
(a)
a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
(b)
sistem de păstrare a registrelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
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(d)

(3)fie
(3)fie

(3)fie

(3)fie

II.2.5.
(3)fie
(3)fie

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
(f)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene
timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune;
(g)
în care:
[în care nu a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
[în care a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune și au fost
aplicate măsurile prevăzute la articolul 44 litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(h)
în care:
[în care nu a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;]
[în care a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 44 litera (e) din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
provin dintr-un efectiv care:
(a)
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;
[(b) nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
[(b) a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(14)

Identificarea
efectivului

(c)
(3)fie

Vârsta
păsărilor

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și s-a constatat că nu este infectat
sau nu prezenta motive de a fi suspectat de vreo infecție, cu următorii agenți:
[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Gallus
gallus);]
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(3)fie
(3)fie

II.2.6.
(3)(12)fie
(3)(13)fie

II.2.7.
(3)(12)fie
(3)(13)fie

II.2.8.
II.2.9.

II.2.10.

(3)fie
(3)fie

II.2.11.

[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Meleagris gallopavo);]
[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris, Coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]
a fost supus unei inspecții clinice(15) în cele 24 de ore anterioare încărcării animalelor în vederea
(d)
expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a
bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru
specia respectivă, și a bolilor emergente;
au rămas în unitatea menționată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă neîntreruptă de
cel puțin:
[6 săptămâni înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;]
[30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;]
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la data eclozării sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin:
[6 săptămâni înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;]
[30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;]
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă și
a bolilor emergente;
au fost supuse unei inspecții clinice(15) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore anterioare
încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun semn care să indice
apariția bolilor, inclusiv a bolilor enumerate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de hrană
pentru animale sau de pene;
conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din aceeași
(b)
unitate;
sunt:
(c)
[containere de unică folosință neutilizate și concepute în acest scop, care urmează să fie distruse
după prima utilizare;]
[curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea animalelor;]
(d)
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
poartă informațiile prevăzute la punctul 1 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
(e)
2020/692, relevante pentru păsările de curte de reproducție și pentru păsările de curte pentru
producție;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(16) într-un mijloc de
transport construit în conformitate cu punctul II.2.10 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat înainte
de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului de origine;
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(17)[II.2.12.

sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii
de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689
al Comisiei, și:
(a)
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(b)
au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune în unitatea de origine sau în unitatea de carantină sub
supravegherea unui medic veterinar oficial, în cazul în care:
nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle
(i)
în perioada de cel puțin 21 de zile anterioară datei de încărcare a transportului;
(ii)
nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;
(iii)
nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;
(c)
au avut rezultate negative(11) la testele serologice de detectare a anticorpilor virusului bolii de
Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 % încredere în depistarea
infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de
data de încărcare în vederea expedierii către Uniune;]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a păsărilor de curte de reproducție, altele decât ratitele, și a
păsărilor de curte pentru producție, altele decât ratitele, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a
animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.

Caseta I.27:

Descrierea transportului:
„Codul NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe
ouătoare/altele.

Partea II:
(1)
(2)

(3)

Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se păstrează mențiunea adecvată.
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

Se completează, dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.
„Păsări de curte de reproducție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, destinate
producției de ouă pentru incubație, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
„Păsări de curte pentru producție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, crescute
pentru producția de carne, de ouă pentru consum sau pentru alte produse ori pentru refacerea stocului de
păsări de vânat, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care respectă cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692, și care sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 cu mențiunea „A” în coloana 6 a tabelului.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Se aplică păsărilor de curte de reproducție și păsărilor de curte pentru producție destinate producției de
carne, ouă pentru consum sau alte produse.
Se aplică păsărilor de curte pentru producție destinate refacerii stocului de păsări de vânat.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării acestor animale din
zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 24
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A RATITELOR DE REPRODUCȚIE ȘI A RATITELOR PENTRU
PRODUCȚIE (MODEL „BPR”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

Codul ISO al țării

I.22

□ Pe ntru piața internă

I.23

□ Pe ntru reintroducere

□ Congelat
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I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

L 113/619

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Cantitatea
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că [ratitele de reproducție(1)](2) [ratitele pentru
producție(3)](2)descrise în partea I din prezentul certificat:
II.1.1.
provin din zona cu codul _ _ - _ (4) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și inclusă în lista din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a ratitelor de reproducție și a ratitelor
pentru producție;
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
(b)
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.1.2.
provin din zona menționată la punctul II.1.1, care, la data eliberării prezentului certificat:
(2)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(2)(5)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și animalele:
au fost supuse supravegherii oficiale timp de cel puțin 21 de zile înainte de data încărcării
(a)
transportului în vederea expedierii către Uniune;
au fost ținute în izolare totală în perioada menționată la litera (a), departe de contactul direct sau
(b)
indirect cu alte păsări, în instalații aprobate în acest scop de autoritatea competentă din țara sau
teritoriul de origine;
au fost supuse unui test de depistare a virusului(6) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle:
(c)
(i)
care a fost efectuat pe tampoane cloacale sau pe probe de materii fecale prelevate de la
fiecare ratită în termen de 7-10 zile de la data la care ratitele au fost plasate sub
supravegherea oficială menționată la litera (a);
(ii)
în care nu au fost depistate izolate de paramixovirus aviar de tipul 1 cu un indice de
patogenitate intracerebrală (ICPI) de 0,4 sau mai mare;
(iii)
cu rezultate favorabile disponibile pentru toate păsările care fac parte din transport înainte
ca acestea să părăsească instalațiile menționate la litera (b) în vederea expedierii către
Uniune;
provin din efective în care supravegherea infecției cu virusul bolii de Newcastle a fost efectuată
(d)
în cadrul unui plan de eșantionare bazat pe statistici care a avut rezultate negative timp de cel
puțin 6 luni imediat înainte de data expedierii transportului pentru intrarea în Uniune;]
provin din zona descrisă la punctul II.1.1., în care:
II.1.3.
(2)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(2)(7)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(2)fie
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
(2)(8)fie
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
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(ii)

II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.
(2)fie

provin dintr-un efectiv sau din efective care au fost supuse unui test de izolare a
virusului(6) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de
tampoane cloacale de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2
săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, și în
care nu s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
(iii) au fost ținute în izolare, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în timpul celor 2
săptămâni menționate la punctul (ii);
(iv)
în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au fost în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la punctele (i) și (ii);]
au rămas în zona menționată la punctul II.1.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni imediat
înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau de la ecloziune, în cazul în care au
vârsta mai mică de 3 luni;
și în cazul în care au fost importate în zona menționată la punctul II.1.1, importul a avut loc în
conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele relevante din
Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care au fost
importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 pentru intrarea în Uniune a ratitelor de reproducție și a ratitelor pentru producție;
provin din unitatea indicată în caseta I.11, autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de
origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și:
(a)
a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;
(b)
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
sistem de păstrare a registrelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, cu o
frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea respectivă;
(d)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, relevante
pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
(f)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene
timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
(a)
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;
[(b) nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
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(2)fie

[(b)

a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(9)

Identificarea
efectivului

II.1.8.
II.1.9.
II.1.10.

II.1.11.

(2)fie
(2)or

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unei inspecții clinice(10) în cele 24 de ore anterioare încărcării animalelor în vederea
expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a
bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru
specia respectivă, și a bolilor emergente;
au rămas în unitatea menționată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă neîntreruptă de
cel puțin 6 săptămâni înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă,
și a bolilor emergente;
au fost supuse unei inspecții clinice(10) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore anterioare
încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun semn care să indice
apariția bolilor, inclusiv a bolilor enumerate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de hrană
pentru animale sau de pene;
conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din aceeași
(b)
unitate;
(c)
sunt:
[containere de unică folosință neutilizate și concepute în acest scop, care urmează să fie distruse
după prima utilizare;]
[curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea animalelor;]
(c)

II.1.7.

Vârsta
păsărilor
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(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
poartă informațiile prevăzute la punctul 1 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru păsările de curte de reproducție și pentru păsările de curte pentru
producție;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(11) într-un mijloc de
II.1.12.
transport construit în conformitate cu punctul II.1.11 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat înainte
de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(12)[II.1.13. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(a)
(b)
au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune în unitatea de origine sau în unitatea de carantină sub
supravegherea unui medic veterinar oficial, în cazul în care:
nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle
(i)
în perioada de cel puțin 21 de zile anterioară datei de încărcare a transportului;
nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;
(ii)
(iii)
nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;
(c)
au avut rezultate negative(6) la testele serologice de detectare a anticorpilor virusului bolii de
Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 % încredere în depistarea
infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de
data de încărcare în vederea expedierii către Uniune;]
Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a ratitelor de reproducție și a ratitelor pentru producție, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului:
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.06.39.
„Sistemul de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual prin marcaje
la gât sau un transponder injectabil în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: Linie pură/bunici/părinți/altele.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare, care trebuie să includă
codul țării sau al teritoriului de origine care respectă standardele ISO în conformitate
cu articolul 43 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

„Ratite de reproducție” înseamnă ratite cu vârsta de cel puțin 72 de ore, destinate producției de ouă
pentru incubație, astfel cum sunt definite în Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Se păstrează mențiunea adecvată.
„Ratite pentru producție” înseamnă ratite cu vârsta de cel puțin 72 de ore, crescute pentru producția de
carne, de ouă pentru consum sau pentru alte produse, astfel cum sunt definite în Regulamentul delegat
(UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile din zone care nu sunt considerate indemne de
infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 cu mențiunea „C” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care respectă cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692, și care sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 cu mențiunea „A” în coloana 6 a tabelului.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării acestor animale din
zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 25
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A PUILOR DE O ZI, ALȚII DECÂT DE RATITE (MODEL
„DOC”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
(1)[II.1.1.
Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din
Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine, iar acesta a
fost testat pentru serotipurile de Salmonella cu semnificație pentru sănătatea publică:

Partea II: Certificare

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului(2)
pozitiv

negativ

Cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor din Regulamentul
(CE) nr. 1177/2006 au fost aplicate puilor de o zi.
Din alte motive decât programul de control al salmonelei:
(3)fie
[nu s-au administrat substanțe antimicrobiene puilor de o zi (inclusiv prin injecție in ovo);]
(3)(4)fie [s-au administrat următoarele substanțe antimicrobiene puilor de o zi (inclusiv prin injecție in
ovo)…………………………………………………………..;]]
(1)[II.1.2.
În cazul în care puii de o zi sunt destinați reproducției, nu au fost detectate nici Salmonella
Enteritidis, nici Salmonella Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul
II.1.1.]
( 5)
[II.1.3.
În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, puii de o zi destinați
efectivelor de păsări de reproducție sau pentru producție provin din efective care au avut rezultate
negative la teste pentru depistarea salmonelei, în conformitate cu normele prevăzute de Decizia
2003/644/CE a Comisiei.]
Atestare de sănătate animală
II.2.
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că puii de o zi(6) alții decât cei de ratite descriși în
partea I din prezentul certificat:
II.2.1.
au eclozat în zona cu codul _ _ - _ (7) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și inclusă în lista din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a puilor de o zi, alții decât de ratite;
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
(b)
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39
(d)
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.2.2.
provin din zona descrisă la punctul II.2.1., în care:
(3)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(3)(8)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
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(3)fie

(3)(9)fie

II.2.3.

[(b)

este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri;
(ii)
provin din efective care:
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
au fost supuse unui test de izolare a virusului(10) pentru infecția cu virusul bolii de
Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de la cel puțin 60 de
păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data încărcării
transportului în vederea expedierii către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun
paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine timp de cel
puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;
în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au fost în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la prima și a doua liniuță de mai sus;
(iii) provin din ouă pentru incubație care nu au intrat în contact în incubator sau în timpul
transportului cu păsări de curte sau ouă pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele
stabilite la punctul (ii);]
provin dintr-un incubator, indicat în caseta I.11, autorizat de autoritatea competentă din țara sau
teritoriul de origine în conformitate cu cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și:
(a)
a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
(b)
sistem de păstrare a registrelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(d)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
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II.2.4.

provin dintr-un efectiv care:
(a)
a rămas în zona menționată la punctul II.2.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni
imediat înainte de data colectării ouălor din care au eclozat puii de o zi;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.2.1, importul a avut
loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele
relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona
din care au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte de reproducție,
altele decât ratitele, și a păsărilor de curte pentru producție, altele decât ratitele;
(b)
a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni imediat înainte de data colectării
ouălor din care au eclozat puii de o zi într-o unitate:
(i)
autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul
delegat (UE) 2019/2035:

(11)

Denumirea unității

(ii)

(3)fie
(3)fie

(3)fie

(3)fie

(3)(8)fie

[(c)
[(c)

(3)fie

[(d)

(3)fie

Adresă

Numărul autorizației

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă în momentul trimiterii la incubator a
ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi;
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab
(iii)
patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării ouălor pentru incubație din
care au eclozat puii de o zi;
(iv) în care;
[nu a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
[a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune și au
fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 46 litera (d) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(v)
în care:
[în care nu a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum
și M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune;]
[în care a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și
M. meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 46 litera (e) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]
a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare
care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
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(3)fie

[(d)

a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(12)

Identificarea
efectivului

(3)fie
(3)fie

II.2.5.

II.2.6.

II.2.7.
II.2.8.
II.2.9.

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și s-a constatat că nu este infectat
sau nu prezenta motive de a fi suspectat de vreo infecție, cu următorii agenți:
[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Gallus
gallus);]
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Meleagris gallopavo);]
[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris, Coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix și Anas spp);]
provin din ouă pentru incubație care:
(a)
îndeplinesc cerințele pentru intrarea în Uniune prevăzute în partea III titlul 2 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692;
(b)
înainte de expedierea lor către incubator, au fost marcate în conformitate cu instrucțiunile
autorității competente din țara sau teritoriul de origine;
(c)
au fost dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
de origine;
(d)
nu au avut niciun contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar
inferior, cu păsări captive sau cu păsări sălbatice, nici în timpul transportului către incubator sau
în incubator;
au rămas:
(a)
în țara sau teritoriul sau zona din acestea menționate la punctul II.2.1 de la ecloziune;
(b)
în unitatea indicată în caseta I.11 de la ecloziune;
nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă,
și a bolilor emergente;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de hrană
pentru animale sau de pene;

(e)
(3)fie

Vârsta
păsărilor
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(b)

conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din aceeași
unitate;
sunt de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;
(c)
(d)
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
poartă informațiile prevăzute la punctul 3 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru puii de o zi;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(13) într-un mijloc de
II.2.10.
transport construit în conformitate cu punctul II.2.9 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat înainte
de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(14)[II.2.11. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
(a)
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(b)
provin din ouă pentru incubație care provin de la efective care:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin inactiv;]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin viu cu cel puțin
60 de zile înainte de data de colectare a ouălor;]
(c)
provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul că ouăle pentru incubație
provenite de la puii de o zi au eclozat, au fost incubate la momente și în locuri complet separate
de ouăle care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (b);]
Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a puilor de o zi, alții decât de ratite, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului:
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: Linie pură/bunici/părinți/puicuțe
ouătoare/pui de carne/altele.
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Partea II:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

Această garanție se aplică numai puilor de o zi care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se păstrează, dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.
„Pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore, astfel cum sunt
definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care respectă cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692, și care sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 cu mențiunea „A” în coloana 6 a tabelului.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Se indică numele, adresa și numărul de autorizație al unității în cazul în care efectivul de origine de pui
de o zi a fost ținut în cursul celor 6 săptămâni imediat anterioare datei colectării ouălor din care au
eclozat puii de o zi.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării acestor animale din
zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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(15)

III.

Informații sanitar-veterinare suplimentare privind numărul de referință al certificatului (caseta
I.2.)

…………………………………………………………………………………………………………….

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
(a)
condițiile de sănătate din partea II a prezentului certificat continuă să fie îndeplinite;
(b)
puii de o zi descriși în prezentul certificat:
(i) au eclozat la ………………. (zz/ll/aaaa);
(ii) au fost supuse unei inspecții clinice(16) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore
anterioare încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun
semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor enumerate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor
emergente;
(iii) nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune.
(15)

(16)

Prezenta secțiune se poate afla pe o foaie separată, cu condiția să fie anexată la partea II a certificatului
de sănătate animală.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 26
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A PUILOR DE O ZI DE RATITE (MODEL „DOR”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

Codul ISO al țării

I.22

□ Pe ntru piața internă

I.23

□ Pe ntru reintroducere

□ Congelat

31.3.2021

RO

I.24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că puii de o zi(1) de ratite descriși în prezentul certificat:
II.1.1.
au eclozat în zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și inclusă în lista din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a puilor de o zi de ratite;
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
(b)
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.1.2.
provin din zona menționată la punctul II.1.1, care, la data eliberării prezentului certificat:
(3)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(3)(4)fie
[nu este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și puii de o zi de ratite provin din efective:
care au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială timp de cel puțin 30 de zile înainte de data
(a)
depunerii ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi care fac parte din acest
transport;
care au fost supuse unui test de depistare a virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii de
(b)
Newcastle:
care a fost efectuat pe tampoane cloacale sau pe probe de materii fecale prelevate de la
(i)
fiecare ratită în termen de 7-10 zile de la data la care ratitele au fost plasate sub
supravegherea oficială menționată la litera (a);
(ii)
în care nu au fost depistate izolate de paramixovirus aviar de tipul 1 cu un indice de
patogenitate intracerebrală (ICPI) de 0,4 sau mai mare;
(iii)
cu rezultate favorabile la toate testele disponibile pentru toate păsările înainte ca puii de o
zi să părăsească incubatorul în vederea expedierii către Uniune;
(c)
în care au fost supravegheate din punctul de vedere al infecției cu virusul bolii de Newcastle în
cadrul unui plan de prelevare de probe pe baze statistice, supraveghere soldată cu rezultate
negative, timp de cel puțin 6 luni imediat înaintea datei expedierii transportului în vederea
intrării în Uniune;
nu au fost ținute împreună cu păsări de curte care nu îndeplinesc garanțiile prevăzute la literele
(d)
(a), (b) și (c) în perioada de 30 de zile anterioară datei depunerii ouălor și în timpul depunerii
ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi care fac parte din acest transport;]
II.1.3.
provin din zona descrisă la punctul II.1.1., în care:
(3)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(3)(6)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(3)fie
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
(3)(7)fie
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri;
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(ii)

II.1.4.

II.1.5.

provin din efective care:
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
au fost supuse unui test de izolare a virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii de
Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de la cel puțin 60 de
păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data încărcării
transportului în vederea expedierii către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun
paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine timp de cel
puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;
în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la prima și a doua liniuță de mai sus;
(iii) provin din ouă pentru incubație care nu au intrat în contact în incubator sau în timpul
transportului cu păsări de curte sau ouă pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele
stabilite la punctul (ii);]
provin dintr-un incubator, indicat în caseta I.11, autorizat de autoritatea competentă din țara sau
teritoriul de origine în conformitate cu cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la
articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și:
(a)
a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;
(b)
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(d)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
(a)
a rămas în zona menționată la punctul II.1.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni
imediat înainte de data colectării ouălor din care au eclozat puii de o zi;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.1.1, importul a avut
loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele
relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona
din care au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a ratitelor de reproducție și a ratitelor
pentru producție;
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(b)

a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni imediat înainte de data colectării
ouălor din care au eclozat puii de o zi în unități:
(i)
autorizate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei:

(8)

Denumirea unității

Adresă

Numărul de autorizare

(ii)

(3)(6)fie

[(c)
[(c)

(3)fie

[(d)

(3)fie

[(d)

(3)fie

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă în momentul trimiterii la incubator a
ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi;
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab
(iii)
patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării ouălor pentru incubație din
care au eclozat puii de o zi;
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]
a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare
care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(9)

Identificarea
efectivului

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.
II.1.9.

Vârsta
păsărilor

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
provin din ouă pentru incubație care:
(a)
îndeplinesc cerințele pentru intrarea în Uniune prevăzute în partea III titlul 2 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
(b)
înainte de expedierea lor către incubator, au fost marcate în conformitate cu instrucțiunile
autorității competente din țara sau teritoriul de origine;
au fost dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
(c)
de origine;
(d)
nu au avut niciun contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar
inferior, cu păsări captive sau cu păsări sălbatice, nici în timpul transportului către incubator sau
în incubator;
au rămas:
(a)
în țara sau teritoriul sau zona din acestea menționate la punctul II.1.2 de la ecloziune;
(b)
în unitatea indicată în caseta I.11 de la ecloziune;
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune;
nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;
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II.1.10.

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă,
și a bolilor emergente;
II.1.11.
au eclozat la ………………..(zz/ll/aaaa);
II.1.12.
au fost supuse unei inspecții clinice(10) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore anterioare
încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun semn care să indice
apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
II.1.13.
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de hrană
pentru animale sau de pene;
conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din aceeași
(b)
unitate;
sunt de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;
(c)
(d)
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
poartă informațiile prevăzute la punctul 3 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru puii de o zi;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(11) într-un mijloc de
II.1.14.
transport construit în conformitate cu punctul II.1.13 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat înainte
de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(12) [II.1.15. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
(a)
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(b)
provin din ouă pentru incubație care provin de la efective care:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin inactiv;]
(3)or
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin viu cu cel puțin
60 de zile înainte de data de colectare a ouălor;]
provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul că ouăle pentru incubație
(c)
provenite de la puii de o zi au eclozat, au fost incubate la momente și în locuri complet separate
de ouăle care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (b).]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a puilor de o zi de ratite, inclusiv atunci când Uniunea nu este
destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea astfel cum figurează în
coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.06.39.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: Linie pură/bunici/părinți/altele.

Partea II:
„Pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore, astfel cum se definește
la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
(2)
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Se păstrează mențiunea adecvată.
(4)
Această garanție este necesară numai pentru transporturile din zone care nu sunt considerate indemne de
infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404
cu mențiunea „C” în coloana 6 a tabelului.
(5)
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
(6)
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
(7)
Această garanție este necesară numai pentru puii de o zi care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
(8)
Se indică numele, adresa și numărul de autorizare al unității în cazul în care efectivul de origine de pui de
o zi a fost ținut în cursul celor 6 săptămâni imediat anterioare datei colectării ouălor din care au eclozat
puii de o zi.
(9)
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle.
(10)
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de origine.
(11)
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării țării, teritoriului sau zonei din acestea pentru
intrarea în Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare
împotriva intrării acestor animale din țara, teritoriul sau zona din acestea.
(12)
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 27
MODEL DE CERTIFICAT SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU INTRAREA
ÎN UNIUNE A OUĂLOR PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE LA PĂSĂRI DE
CURTE, ALTELE DECÂT RATITELE (MODEL „HEP”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Materiale germinative

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare
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31.3.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

L 113/643

Mode l de ce rtificat HEP

ȚARA

Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle pentru incubație(1) provenite de la păsări de
curte, altele decât ratitele descrise în prezentul certificat:
provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
II.1.1.
(a)
este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări
de curte, altele decât ratitele;
(b)
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 105 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(d)
este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.1.2.
provin din zona descrisă la punctul II.2.1., în care:
(3)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(3)(4)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(3)fie
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
(3)(5)fie
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar ouăle
pentru incubație:
(i)
provin din efective care:
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
au fost supuse unui test de izolare a virusului(6) pentru infecția cu virusul bolii de
Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de la cel puțin 60 de
păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data încărcării
transportului în vederea expedierii către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun
paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine timp de cel
puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;
în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la prima și a doua liniuță de mai sus;
(ii)
nu au intrat în contact în incubator sau în timpul transportului cu păsări de curte sau ouă
pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele stabilite la punctul (i);]
II.1.3.
provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(3)(7)fie
[(a) care este autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei și a cărei autorizare nu a fost suspendată sau retrasă în momentul
colectării ouălor pentru incubație;]
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(3)(8)fie

II.1.4.

(3)fie

(3)fie

(3)fie

(3)fie

[(a)

care este autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 și a cărei autorizare nu a fost suspendată sau retrasă în momentul colectării ouălor
pentru incubație;]
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
(b)
sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(d)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii ouălor pentru
incubație către Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
(a)
a rămas în zona menționată la punctul II.1.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni
imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.1.1, importul a avut
loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele
relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona
din care au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte de reproducție,
altele decât ratitele, și a păsărilor de curte pentru producție, altele decât ratitele;
(b)
a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni imediat înainte de data încărcării
ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune într-o unitate:
(i)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab
patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării ouălor pentru incubație;
(ii)
în care:
[nu a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S. arizonae în
ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către
Uniune;]
[în care a fost confirmată infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum sau S.
arizonae în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru incubație în vederea
expedierii către Uniune și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 107 litera (d)
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
în care;
(iii)
[nu a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare colectării ouălor pentru incubație în vederea
expedierii către Uniune;]
[a fost confirmată infecția cu micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M.
meleagridis) în ultimele 12 luni anterioare încărcării transportului în vederea expedierii
către Uniune și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 107 litera (e) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
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[(iv)

(7)

autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035:

(9)

Denumirea unității

Adresă

Numărul autorizației

(v)

(3)(4)fie

[(c)
[(c)

(3)fie

[(d)

(3)fie

[(d)

(3)fie

a cărei autorizație nu a fost suspendată sau retrasă în momentul colectării ouălor pentru
incubație;
(vi)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de
Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii
către Uniune;
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și
(vii)
dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul
8 litera din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(viii)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă;
(ix)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii ouălor pentru incubație către Uniune;]
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]
a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare
care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(10)

Identificarea
efectivului

(e)

Vârsta
păsărilor

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și s-a constatat că nu este infectat
sau nu prezenta motive de a fi suspectat de vreo infecție, cu următorii agenți:
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(3)fie
(3)fie
(3)fie

II.1.5.
(3)fie
(3)(4)fie
(3)fie
(3)fie

II.1.6.
II.1.7.

(3)fie
(3)fie

II.1.8.

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Gallus
gallus);]
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul Meleagris gallopavo);]
[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]
nu a intrat în contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar inferior,
(f)
sau cu păsări captive sau păsări sălbatice pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni
imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
(g)
nu prezenta simptome de boli transmisibile la momentul colectării ouălor pentru incubație;
(h)
a fost supus unei inspecții clinice(11) în cele 24 de ore anterioare încărcării ouălor pentru
incubație în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat semne care să indice apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
au fost:
[(a) nevaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;]
[(a) vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare care
îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
[(b) nevaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;]
[(b) vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care îndeplinesc criteriile
generale și specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(c)
marcate cu cerneală colorată, cu o ștampilă care indică numărul de autorizare unic al unității de
origine;
(d)
dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine;
au fost colectate [la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)](3) [de la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) până la ___/___/____
(zz/ll/aaaa)] (3); (12)
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât ouăle pentru incubație să nu poată cădea;
(b)
sunt concepute astfel încât să permită curățarea și dezinfecția;
(c)
conțin numai ouă pentru incubație din aceeași specie, din aceeași categorie și de același tip,
provenind din aceeași unitate;
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
(d)
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
sunt:
[de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;]
[curățate și dezinfectate înainte de încărcarea ouălor pentru incubație, conform instrucțiunilor
autorității competente a țării sau a teritoriului de origine;]
(f)
poartă informațiile prevăzute la punctul 5 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune într-un mijloc de transport construit în conformitate cu
punctul II.1.7 literele (a) și (b) și care a fost curățat și dezinfectat cu un dezinfectant autorizat de
autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și uscat sau lăsat să se usuce imediat înainte de
încărcarea ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
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[II.1.9. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
(a)
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(b)
provin din efective care:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin inactiv.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin viu cu cel puțin
60 de zile înainte de data de colectare a ouălor.]]
II.2.
Atestare de sănătate publică [*se elimină dacă Uniunea nu este destinația finală a ouălor pentru
Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul
incubație]( 14)[II.2.1.
(CE) nr. 2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor
din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine, iar acesta a
fost testat pentru serotipurile de Salmonella cu semnificație pentru sănătatea publică:
(13)

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului (15)
Pozitiv

Negativ

( 14)

[II.2.2. Nu au fost depistate nici Salmonella Enteritidis, nici Salmonella Typhimurium în cadrul programului
de control menționat la punctul II.1.1.]
( 16)
[II.2.3. În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, ouăle pentru incubație provin de
la efective a căror testare a dat rezultate negative în ceea ce privește salmonela în conformitate cu
normele prevăzute în Decizia 2003/644/CE a Comisiei.]

Observații:
Prezentul certificat este destinat introducerii în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări de curte,
altele decât ratitele, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialelor germinative respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 04.07.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe
ouătoare/altele.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

„Ouă pentru incubație”, astfel cum se definește la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru ouăle pentru incubație care provin din zone în care
utilizarea vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile
generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu
articolul 37 litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
A se păstra în cazul în care ouăle pentru incubație sunt expediate dintr-un incubator.
a se păstra în cazul în care ouăle pentru incubație sunt expediate din unitatea efectivului de origine.
Se indică numele, adresa și numărul de autorizare al unității în care a fost ținut efectivul de origine al
ouălor pentru incubație în cursul celor 6 săptămâni imediat anterioare datei încărcării ouălor pentru
incubație destinate expedierii către Uniune.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data (datele) colectării nu poate (nu pot) fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în
Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării
acestor ouă pentru incubație din zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă, în decursul vieții efectivului de origine, vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele
serotipuri, se indică rezultatul pozitiv: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și Salmonella Infantis.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 28
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A OUĂLOR PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE LA RATITE (MODEL
„HER”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Materiale germinative

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle pentru incubație(1) provenite de la ratite
descrise în prezentul certificat:
II.1.1.
provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări
de curte altele decât ratitele;
(b)
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 105 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.1.2.
provin din zona menționată la punctul II.1.1, care, la data eliberării prezentului certificat:
(3)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(3)(4)fie
[nu este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și ouăle pentru incubație provin din efective:
(a)
care au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială timp de cel puțin 30 de zile înainte de data
depunerii ouălor pentru incubație care fac parte din acest transport;
(b)
care au fost supuse unui test de depistare a virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii de
Newcastle:
care a fost efectuat pe tampoane cloacale sau pe probe de materii fecale prelevate de la
(i)
fiecare ratită în termen de 7-10 zile de la data la care ratitele au fost plasate sub
supravegherea oficială menționată la litera (a);
(ii)
în care nu au fost depistate izolate de paramixovirus aviar de tipul 1 cu un indice de
patogenitate intracerebrală (ICPI) de 0,4 sau mai mare;
(iii)
cu rezultate favorabile la toate testele disponibile pentru toate păsările înainte ca puii de o
zi să părăsească incubatorul în vederea expedierii către Uniune;
(c)
în care au fost supravegheate din punctul de vedere al infecției cu virusul bolii de Newcastle în
cadrul unui plan de prelevare de probe pe baze statistice, supraveghere soldată cu rezultate
negative, timp de cel puțin 6 luni imediat înaintea datei expedierii transportului în vederea
intrării în Uniune;
nu au fost ținute împreună cu păsări de curte care nu îndeplinesc garanțiile prevăzute la literele
(d)
(a), (b) și (c) în perioada de 30 de zile anterioară datei depunerii ouălor și în timpul depunerii
ouălor pentru incubație care fac parte din acest transport;]
II.1.3.
provin din zona descrisă la punctul II.1.1., în care:
(3)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(3)(6)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(3)fie
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
(3)(7)fie
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar ouăle
pentru incubație:
(i) provin din efective care:
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
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-

virusului(5)

au fost supuse unui test de izolare a
pentru infecția cu virusul bolii de
Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de la cel puțin 60 de
păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data încărcării
transportului în vederea expedierii către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun
paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine timp de cel
puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;
în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la prima și a doua liniuță de mai sus;
(ii)
nu au intrat în contact în incubator sau în timpul transportului cu păsări de curte sau ouă
pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele stabilite la punctul (i);]
II.1.4.
provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(3)(8)fie [(a care este autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu cerințe
cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei și a cărei autorizare nu a fost suspendată sau retrasă în momentul
colectării ouălor pentru incubație;]
(3)(9)fie
[(a)
care este autorizată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 și a cărei autorizare nu a fost suspendată sau retrasă în momentul colectării ouălor
pentru incubație;]
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de un
(b)
sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
(c)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(d)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii ouălor pentru
incubație către Uniune;
(e)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
II.1.5.
(a)
a rămas în zona menționată la punctul II.1.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni
imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.1.1, importul a avut
loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele
relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona
din care au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a ratitelor de reproducție și a ratitelor
pentru producție;
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(b)

a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni imediat înainte de data încărcării
ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune într-o unitate:
(i)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab
patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării ouălor pentru incubație;
(8)[(ii)
autorizate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine în conformitate cu
cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei:
(10)

Denumirea unității

(iii)

(3)(5)fie

[(c)
[(c)

(3)fie

[(d)

(3)fie

[(d)

(3)fie

Adresă

Numărul autorizației

a cărei autorizație nu a fost suspendată sau retrasă în momentul colectării ouălor pentru
incubație;
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
(iv)
nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de
Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii
către Uniune;
(v)
care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și
dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul
8 litera din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(vi)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă;
(vii)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii ouălor pentru incubație către Uniune;]
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]
a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare
care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
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(11)

Identificarea
efectivului

II.1.6.
(3)(6)fie
(3)fie
(3)fie

II.1.7.
II.1.8.

(3)fie
(3)fie

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
nu a intrat în contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar inferior,
sau cu păsări captive sau păsări sălbatice pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni
imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
(f)
nu prezenta simptome de boli transmisibile la momentul colectării ouălor pentru incubație;
(g)
a fost supus unei inspecții clinice(12) în cele 24 de ore anterioare încărcării ouălor pentru
incubație în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat semne care să indice apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
au fost:
[(a) nevaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;]
[(a) vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de vaccinare care
îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
[(b) nevaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;]
[(b) vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care îndeplinesc criteriile
generale și specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(c)
marcate cu cerneală colorată, cu o ștampilă care indică codul ISO al țării sau al teritoriului de
origine și numărul de autorizare unic al unității de origine;
(d)
dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine;
au fost colectate [la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)](3) [de la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) până la ___/___/____
(zz/ll/aaaa)] (3); (13)
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât ouăle pentru incubație să nu poată cădea;
(b)
sunt concepute astfel încât să permită curățarea și dezinfecția;
(c)
conțin numai ouă pentru incubație din aceeași specie, din aceeași categorie și de același tip,
provenind din aceeași unitate;
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
(d)
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
sunt:
[de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;]
[curățate și dezinfectate înainte de încărcarea ouălor pentru incubație, conform instrucțiunilor
autorității competente a țării sau a teritoriului de origine;]
(f)
poartă informațiile prevăzute la punctul 5 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte;
(e)

(3)fie

Vârsta
păsărilor
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II.1.9.

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune într-un mijloc de transport construit în conformitate cu
punctul II.1.8 literele (a) și (b) și care a fost curățat și dezinfectat cu un dezinfectant autorizat de
autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și uscat sau lăsat să se usuce imediat înainte de
încărcarea ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;
(14) [II.1.10. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(a)
(b)
provin din efective care:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin inactiv.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin viu cu cel puțin
60 de zile înainte de data de colectare a ouălor.]]

Observații:
Prezentul certificat este destinat introducerii în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la ratite, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialelor germinative respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului:
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 04.07.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: Linie pură/bunici/părinți/altele.

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

„Ouă pentru incubație”, astfel cum se definește la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile din zone care nu sunt considerate indemne de
infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE)
2020/689 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 cu mențiunea „C” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
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(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru ouăle pentru incubație care provin din zone în care
utilizarea vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile
generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 nu este interzisă, în conformitate cu
articolul 37 litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
A se păstra în cazul în care ouăle pentru incubație sunt expediate dintr-un incubator.
a se păstra în cazul în care ouăle pentru incubație sunt expediate din unitatea efectivului de origine.
Se indică numele, adresa și numărul de autorizare al unității în care a fost ținut efectivul de origine al
ouălor pentru incubație în cursul celor 6 săptămâni imediat anterioare datei încărcării ouălor pentru
incubație destinate expedierii către Uniune.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data (datele) colectării nu poate (nu pot) fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în
Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării
acestor ouă pentru incubație din zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 29
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A OUĂLOR FĂRĂ MICROORGANISME PATOGENE SPECIFICATE
(MODEL „SPF”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Materiale germinative

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat SPF

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle fără microorganisme patogene
specificate (1) descrise în partea I din prezentul certificat:
provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
și enumerată în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei pentru intrarea în Uniune a ouălor fără microorganisme patogene specificate;

II.2.

provin din unitatea indicată în caseta I.11, care:

Partea II: Certificare

II.1.

II.3.

(a)

se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune de
un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;

(b)

respectă condițiile descrise în Farmacopeea Europeană;

(c)

este autorizată de autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine în
conformitate cu cerințe cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei și a cărei autorizare nu a fost
suspendată sau retrasă;

(d)

este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor,
inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă;

(e)

nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii ouălor către Uniune;

provin dintr-un efectiv care:
(a)

a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni înainte de data colectării
ouălor în vederea expedierii către Uniune în unitatea menționată la punctul II.2;

(b)

este indemn de patogeni specificați, astfel cum sunt descriși în Farmacopeea europeană,
iar examinările clinice necesare pentru acest statut specific au fost favorabile, inclusiv
rezultate negative la testele vizând gripa aviară înalt patogenă, infecția cu virusul bolii
Newcastle și infecția cu virusurile gripei aviare slab patogene, efectuate în ultimele 30
de zile anterioare colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune;

(c)

a fost supus unor examinări clinice cel puțin o dată pe săptămână, astfel cum se descrie
în Farmacopeea europeană, și nu au fost detectate simptome de boală sau motive pentru
a suspecta prezența oricărei boli;

(d)

nu a intrat în contact cu păsări de curte cu un statut sanitar inferior, sau cu păsări timp
de cel puțin 6 săptămâni înainte de data colectării ouălor;

(e )

nu prezenta simptome de boli transmisibile la momentul colectării ouălor;
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Mode l de ce rtificat SPF

ȚARA

II.4.

au fost:
(a) marcate cu cerneală colorată, cu o ștampilă care indică codul ISO al țării sau al
teritoriului de origine și numărul de autorizare unic al unității de origine;
(b) dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
de origine;

II.5.

au fost colectate [la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)](3) [de la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) până la
___/___/____ (zz/ll/aaaa)] (3); (4)

II.6.

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
(b)

sunt concepute astfel încât să permită curățarea și dezinfecția;

(c)

conțin numai ouă din aceeași specie, din aceeași categorie și de același tip, provenind
din aceeași unitate;

(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau
teritoriul de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(e)

sunt:

(3)fie

[de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;]

(3)fie

[curățate și dezinfectate înainte de încărcarea ouălor, conform instrucțiunilor autorității
competente a țării sau a teritoriului de origine;]
(f)

II.7.

poartă informațiile prevăzute la punctul 6 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru ouăle fără microorganisme patogene specificate;

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune într-un mijloc de transport construit în
conformitate cu punctul II.1.6 literele (a) și (b) și care a fost curățat și dezinfectat cu un
dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și uscat sau
lăsat să se usuce imediat înainte de încărcarea ouălor în vederea expedierii către Uniune.

Observații:
Prezentul certificat este destinat introducerii în Uniune a ouălor fără microorganisme patogene specificate, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a acestor produse.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8.:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului
„Codul NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației
Mondiale a Vămilor: 04.07.
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ȚARA

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

„Ouă fără microorganisme patogene specificate”, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Data (datele) colectării nu poate (nu pot) fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în
Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării
acestor produse din zona respectivă.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 30
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A PĂSĂRILOR DE CURTE CARE SUNT DESTINATE
SACRIFICĂRII, ALTELE DECÂT RATITELE (MODEL „SP”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Sacrificare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021

RO

I.24

Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
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I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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Mode l de ce rtificat SP

ȚARA

Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1.
Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că păsările de curte care sunt destinate sacrificării(1),
altele decât ratitele descrise în partea I din prezentul certificat:
provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
II.1.1.
(a)
este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte care sunt destinate
sacrificării, altele decât ratitele;
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
(b)
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38 din
(c)
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(d)
este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.1.2.
provin din zona descrisă la punctul II.1.1., în care:
(3)fie
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
(3)(4)fie
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]
(3)fie
[(b) este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care nu
îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]
(3)(5)fie
[(b) nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
(ii)
provin dintr-un efectiv sau din efective care au fost supuse unui test de izolare a
virusului(6) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle cu cel mult 2 săptămâni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, efectuat pe probe aleatorii
de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv și în care nu
s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
(iii) au fost ținute în izolare, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în timpul celor 2
săptămâni menționate la punctul (ii);
(iv) în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc
condițiile de la punctele (i) și (ii);]
au rămas în zona menționată la punctul II.1.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 săptămâni
II.1.3.
imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau de la ecloziune, în cazul în care
au vârsta mai mică de 6 săptămâni;
și în cazul în care au fost importate în zona menționată la punctul II.1.1, importul a avut loc în
conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele relevante din
Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care au fost
importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât
ratitele;
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Mode l de ce rtificat SP

ȚARA

II.1.4

II.1.5.
(3)fie
(3)fie

provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(a)
care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și se află sub
controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în
conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(b)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(c)
care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate animală,
inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692,
relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către
Uniune;
(d)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de Newcastle
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
(e)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene
timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
(a)
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;
[(b) nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
[(b) a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri care îndeplinesc atât
criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(7)

Identificarea
efectivului

II.1.7.
II.1.8

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unei inspecții clinice(8) în cele 24 de ore anterioare încărcării animalelor în vederea
expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a
bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru
specia respectivă și a bolilor emergente;
au rămas în unitatea menționată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă neîntreruptă de
cel puțin 30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă și
a bolilor emergente;

(c)

II.1.6.

Vârsta
păsărilor
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ȚARA

II.1.9.

clinice(8)

au fost supuse unei inspecții
la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore anterioare încărcării
animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun semn care să indice apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante
pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
II.1.10.
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de hrană
pentru animale sau de pene;
conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din aceeași
(b)
unitate;
(c)
sunt:
(3)fie
[containere de unică folosință neutilizate și concepute în acest scop, care urmează să fie distruse
după prima utilizare;]
(3)fie
[curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea animalelor;]
(d)
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
poartă informațiile prevăzute la punctul 2 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru păsările de curte care sunt destinate sacrificării;
II.1.11.
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(9) într-un mijloc de
transport construit în conformitate cu punctul II.1.10 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat înainte
de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(10) [II.1.12. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al
Comisiei, și:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle și au avut rezultate negative(6) la
testele serologice de detectare a anticorpilor virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la
un nivel care să ofere 95 % încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost
efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de data de încărcare în vederea expedierii către
Uniune.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, dar nu cu un vaccin viu în ultimele 30
de zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune și au obținut rezultate negative la
un test de izolare a virusului(6) pentru infecția cu virusul bolii Newcastle, efectuat pe probe aleatorii de
tampoane cloacale sau probe de fecale prelevate de la cel puțin 60 de păsări în cursul celor 14 zile
anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.]]
II.2.

Atestare de sănătate publică [*se elimină dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
II.2.1.

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I nu
au primit:
-

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

-

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste destinate
unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform definițiilor din
Directiva 96/22/CE a Consiliului).
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II.2.2.

( 11)

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I
respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză.

[II.2.3.

Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.
2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a
vaccinurilor din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului
de origine și efectivul respectiv a fost testat pentru serotipurile de salmonelă cu
semnificație pentru sănătatea publică:

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului (12)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control al salmonelei:
fie
[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de curte destinate
sacrificării;]
( 3)( 13)
fie [au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de curte
destinate
sacrificării:
…;
…………………………………………………………..;]]
În cazul în care statele membre de destinație sunt Finlanda sau Suedia, păsările de curte au
fost supuse unui test microbiologic prin prelevare de probe în exploatația de origine, care a
dat rezultate negative în conformitate cu procedurile prevăzute în Decizia 95/410/CE în
temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.]
( 3)

( 14)

[II.2.4.

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a păsărilor de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât
ratitele, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a
anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei.
„Codul NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.
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Partea II:
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

„Păsări de curte care sunt destinate sacrificării” înseamnă păsări de curte care urmează să fie
transportate direct către un abator, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării țării, teritoriului sau zonei din acestea
pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare
împotriva intrării acestor animale din țara, teritoriul sau zona din acestea.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă, în decursul vieții efectivului de origine, vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele
serotipuri, se indică rezultatul pozitiv: Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium.
Se completează, dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 31
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A RATITELOR CARE SUNT DESTINATE SACRIFICĂRII
(MODEL „SR”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Sacrificare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

L 113/670
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I.24

Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
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I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

Partea II: Certificare

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
II.1.1. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I nu
au primit:

II.1.2.

II.2.

II.a

-

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

-

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste destinate
unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform definițiilor din
Directiva 96/22/CE a Consiliului).

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I
respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva
96/23/CE a Consiliului, iar animalele în cauză sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE a
Comisiei pentru țara de origine în cauză.

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ratitele care sunt destinate sacrificării(1)
descrise în prezentul certificat:
II.2.1.
provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)
este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a ratitelor care sunt
destinate sacrificării;
(b)
desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei;
(c)
este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.2.2.
provin din zona menționată la punctul II.2.1, care, la data eliberării prezentului certificat:
(3)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul
39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
(3)(4)fie
[este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul
39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și animalele:
(a)
au fost supuse supravegherii oficiale timp de cel puțin 21 de zile înainte de data
încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
au fost ținute în izolare totală în perioada menționată la litera (a), departe de contactul
(b)
direct sau indirect cu alte păsări, în instalații aprobate în acest scop de autoritatea
competentă din țara sau teritoriul de origine;
au fost supuse unui test de depistare a virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii de
(c)
Newcastle:
(i)
care a fost efectuat în termen de 7-10 zile de la data la care ratitele au fost plasate
sub supravegherea oficială menționată la litera (a) pe probe de tampoane cloacale
sau probe de materii fecale prelevate de la fiecare ratită;
(ii)
în care nu au fost depistate izolate de paramixovirus aviar de tipul 1 cu un indice
de patogenitate intracerebrală (ICPI) de 0,4 sau mai mare;
(iii)
cu rezultate favorabile disponibile pentru toate păsările care fac parte din
transport înainte ca acestea să părăsească instalațiile menționate la litera (b) în
vederea expedierii către Uniune;
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(d)

II.2.3.
(3)fie
(3)(6)fie
(3)fie

(3)(7)fie

II.2.4.

II.2.5.

provin din efective în care supravegherea infecției cu virusul bolii de Newcastle a fost
efectuată în cadrul unui plan de eșantionare bazat pe statistici care a avut rezultate
negative timp de cel puțin 6 luni imediat înainte de data expedierii transportului pentru
intrarea în Uniune;]
provin din zona descrisă la punctul II.2.1., în care:
[(a)
nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]
[(a)
vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un
program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
[(b)
este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri
care nu îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]
[(b)
nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
vaccinuri care îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, iar animalele:
(i)
nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;
(ii)
provin dintr-un efectiv sau din efective care au fost supuse unui test de izolare a
virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle cu cel mult 2 săptămâni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune,
efectuat pe probe aleatorii de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de
păsări din fiecare efectiv și în care nu s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un
ICPI mai mare de 0,4;
(iii) au fost ținute în izolare, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în
timpul celor 2 săptămâni menționate la punctul (ii);
(iv) în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu
îndeplinesc condițiile de la punctele (i) și (ii);]
au rămas în zona menționată la punctul II.2.1 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6
săptămâni imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau de la
ecloziune, în cazul în care au vârsta mai mică de 6 săptămâni;
și în cazul în care au fost importate în zona menționată la punctul II.2.1, importul a avut loc în
conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și cerințele relevante
din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care
au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a ratitelor care sunt destinate sacrificării;
provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(a)
care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și se află
sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor
în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
(b)
care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă;
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(c)

II.2.6.
(3)fie
(3)fie

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii animalelor către Uniune;
(d)
în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de
Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii
către Uniune;
(e)
în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare slab
patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii animalelor către Uniune;
provin dintr-un efectiv care:
(a)
nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;
[(b)
nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
[(b)
a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri
care îndeplinesc atât criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(8)

Identificarea
efectivului

II.2.8.
II.2.9
II.2.10.

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unei inspecții clinice(9) în cele 24 de ore anterioare încărcării animalelor în
vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să indice apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
au rămas în unitatea menționată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către
Uniune;
nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune sau pentru o
perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile imediat înainte de data încărcării în vederea
expedierii către Uniune;
nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a
bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant pentru
specia respectivă și a bolilor emergente;
au fost supuse unei inspecții clinice(9) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore anterioare
încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat niciun semn care să
indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;

(c)

II.2.7.

Vârsta
păsărilor
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II.2.11.

II.2.12.

(11)

[II.2.13.
(3)fie

(3)fie

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât:
(i)
animalele să nu poată ieși sau cădea;
(ii)
să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;
(iii)
să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de
hrană pentru animale sau de pene;
conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care provin din
(b)
aceeași unitate;
(c)
sunt:
(3)fie
[containere noi și concepute special în acest scop, care vor fi distruse după prima
utilizare;]
(3)sau
[curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea
animalelor;]
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
(d)
de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
poartă informațiile prevăzute la punctul 2 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru păsările de curte care sunt destinate sacrificării;
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(10) într-un mijloc
de transport construit în conformitate cu punctul II.2.11 litera (a) și care a fost curățat și
dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării
sau a teritoriului de origine;
sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul
bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat
(UE) 2020/689 al Comisiei, și:
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle și au avut rezultate
negative(5) la testele serologice de detectare a anticorpilor virusului bolii de Newcastle,
efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 % încredere în depistarea infecției la o
prevalență de 5 % și care au fost efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de data de
încărcare în vederea expedierii către Uniune.]]
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, dar nu cu un vaccin viu în
ultimele 30 de zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune și au obținut
rezultate negative la un test de izolare a virusului(5) pentru infecția cu virusul bolii Newcastle,
efectuat pe probe aleatorii de tampoane cloacale sau probe de fecale prelevate de la cel puțin 60
de păsări în cursul celor 14 zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.]]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a ratitelor care sunt destinate sacrificării, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.8:

Se precizează codul țării, al teritoriului sau al zonei din acestea astfel cum figurează în
coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.

Caseta I.27:

„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al
Organizației Mondiale a Vămilor: 01.06.39.

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

„Ratite care sunt destinate sacrificării” înseamnă ratitele care urmează să fie transportate direct către un
abator, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile din zone care nu sunt considerate indemne de
infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2021/404 cu mențiunea „C” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării acestor animale din
zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 32
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A MAI PUȚIN DE 20 DE PĂSĂRI DE CURTE, ALTELE
DECÂT RATITELE (MODEL „POU-LT20”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare
□ Sacrificare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate publică [*se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a animalelor]
II.1.1.

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I nu
au primit:
-

stilben sau substanțe cu efect tireostatic,

-

substanțe cu efect estrogenic, androgenic, gestagenic sau substanțe beta-agoniste destinate
unor scopuri care nu țin de tratamentul terapeutic sau zootehnic (conform definițiilor din
Directiva 96/22/CE a Consiliului).

II.1.2.

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I
respectă garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții
prevăzute de planurile privind reziduurile prezentate în conformitate cu articolul 29 din
Directiva 96/23/CE a Consiliului, iar animalele și produsele în cauză sunt enumerate în Decizia
2011/163/UE a Comisiei pentru țara de origine în cauză.

II.1.3.

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta următoarele în ceea ce privește
[păsările de curte de reproducție, altele decât ratitele](2) [păsările de curte pentru producție,
altele decât ratitele](2) [păsările de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât ratitele](2)
[puii de o zi, alții decât de ratite](2) descrise/descriși în prezentul certificat:

Partea II: Certificare

(16)

[II.1.3.1.

Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul
(CE) nr. 2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene
și a vaccinurilor din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate
efectivului de origine și efectivul a fost testat pentru serotipurile de salmonelă cu
semnificație pentru sănătatea publică:

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări a
efectivului pentru care se
cunoaște rezultatul testării
[zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor
testelor efectuate
asupra efectivului(17)
pozitiv

negativ

Din alte motive decât programul de control pentru salmonela, în ultimele trei
săptămâni anterioare intrării în Uniune:
(2)fie

[nu au fost administrate substanțe antimicrobiene păsărilor de reproducție și
pentru producție, altele decât ratitele;]

(2)(18)fie

[au fost administrate următoarele substanțe antimicrobiene păsărilor de
reproducție
și
pentru
producție,
altele
decât
ratitele:
……………………………………;]]

(16)

[II.1.3.2. În cazul păsărilor de reproducție, nu au fost detectate nici Salmonella Enteritidis,
nici Salmonella Typhimurium în cadrul programului de control menționat la punctul
II.1.3.1.]

( 19)

[II.1.3.3.

În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia:
( 2)

fie

[testele de depistare a salmonelei efectuate asupra păsărilor de reproducție
au dat rezultate negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia
2003/644/CE al Comisiei;]

( 2)

fie

[testele efectuate asupra găinilor ouătoare (păsări pentru producție
crescute pentru a produce ouă destinate consumului) au avut rezultate
negative în conformitate cu normele prevăzute în Decizia 2004/235/CE al
Comisiei.]]
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II.2. Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că [păsările de curte de reproducție(1), altele
decât ratitele](2) [păsările de curte pentru producție(3), altele decât ratitele](2) [păsările de curte care sunt
destinate sacrificării(4), altele decât ratitele](2) [puii de o zi(5), alții decât puii de ratite](2) descrise/descriși în
prezentul certificat:

(2)fie

II.2.1.

formează un singur lot de mai puțin de 20 de păsări de curte;

II.2.2.

provin din zona cu codul _ _ - _ (6) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)

este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a mai puțin de 20 de
păsări de curte altele decât ratitele;

(b)

desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 37 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei;

(c)

este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(d)

este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu
articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

II.2.3.

provin din zona descrisă la punctul II.2.2., în care:

(2)fie

[nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]

(2)(7)fie

vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;]

[II.2.4.

[păsările de curte de reproducție, altele decât ratitele](2) [păsările de curte pentru producție,
altele decât ratitele](2) [păsările de curte care sunt destinate sacrificării, altele decât ratitele](2):
II.2.4.1. provin din zona descrisă la punctul II.2.2., în care:
(2)fie

[este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
vaccinuri care nu îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa
XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]

(2)(8)fie

[nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
vaccinuri care îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, iar animalele:
(a)

nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte de
data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(b)

provin dintr-un efectiv sau din efective care au fost supuse unui test de izolare
a virusului(11) pentru infecția cu virusul bolii de Newcastle, efectuat pe o probă
aleatorie de tampoane cloacale de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv,
prelevată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun paramixovirus
aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;
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(c)

au fost ținute în izolare, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în
timpul celor 2 săptămâni menționate la litera (b);

(d)

în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte care
nu îndeplinesc condițiile de la literele (a) și (b);]

II.2.4.2. au rămas:
(a)

în zona menționată la punctul II.2.2 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin
3 luni imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune sau
de la ecloziune, în cazul în care au vârsta mai mică de 3 luni;
și în cazul în care au fost importate în zona menționată la punctul II.2.2,
importul a avut loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la
fel de stricte ca și cerințele relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care au fost importate
animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a mai puțin de 20 de păsări
de curte, altele decât ratitele;

(b)

în unitatea indicată în caseta I.11 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3
săptămâni imediat înainte de data încărcării în vederea expedierii către Uniune
sau de la ecloziune, în cazul în care au vârsta mai mică de 3 săptămâni;

(c)

fără contact cu animale cu un statut sanitar inferior pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data încărcării în
vederea expedierii către Uniune sau de la ecloziune, în cazul în care au vârsta
mai mică de 3 săptămâni;

II.2.4.3. provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(a)

care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
și se află sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și
păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692;

(b)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate
de un medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care
indică apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență
care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea respectivă;

(c)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de
sănătate animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și
bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către Uniune;

(d)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de
infecție cu virusul bolii de Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de
data încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(e)

în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei
aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii
animalelor către Uniune;
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II.2.4.4. provin dintr-un efectiv care:
(a)

nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;

(2)fie

[(b)

nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele
12 luni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către
Uniune;]

(2)fie

[(b)

a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12
luni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune,
cu vaccinuri care îndeplinesc atât criteriile generale, cât și pe cele specifice din
anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(9)

Identificarea
efectivului

(c)

Vârsta
păsărilor

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

a fost supus unei inspecții clinice(10) în cele 24 de ore anterioare încărcării
animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care
să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a
bolile emergente;

II.2.4.5. animalele:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă și a bolilor emergente;

(c)

au fost supuse unei inspecții clinice(10) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de
ore anterioare încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu
prezintă niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru
specia respectivă și a bolilor emergente;

(d)

au avut rezultate negative la testele serologice și/sau bacteriologice(11) în cursul
celor 30 de zile anterioare datei încărcării animalelor în vederea expedierii către
Uniune și s-au dovedit a nu fi infectate sau nu au existat motive de a suspecta
vreo infecție, cu următorii agenți:

(2)fie

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în
cazul Gallus gallus);]

(2)fie

[Salmonella arizonae (serogrup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella
Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul
Meleagris gallopavo);]
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(2)fie

[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris,
Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]

II.2.4.6. sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)

sunt construite astfel încât:
(i)

animalele să nu poată ieși sau cădea;

(ii)

să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;

(iii)

să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de
animale, de hrană pentru animale sau de pene;

(b)

conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care
provin din aceeași unitate;

(c)

sunt:

(2)fie

[containere noi și concepute special în acest scop, care vor fi distruse după prima
utilizare;]

(2)fie

[curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea
animalelor;]

(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau
teritoriul de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a
conținutului;

(e)

poartă informațiile prevăzute în anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru [păsările de curte de reproducție și pentru păsările de
curte pentru producție](2) [păsările de curte care sunt destinate sacrificării](2);

II.2.4.7. sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(12) într-un
mijloc de transport construit în conformitate cu punctul II.2.4.6 litera (a) și care a fost
curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea
competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(13)

[II.2.4.8. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu
virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei,

(2)(14)fie

[și:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării
transportului în vederea expedierii către Uniune în unitatea de origine sau în
unitatea de carantină sub supravegherea unui medic veterinar oficial, în cazul în
care:

(c)

(i)

nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii
de Newcastle în perioada de cel puțin 21 de zile anterioară datei de
încărcare a transportului;

(ii)

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

(iii)

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;

au avut rezultate negative(11) la testele serologice de depistare a anticorpilor
virusului bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere
95 % încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost
efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de data de încărcare în vederea
expedierii către Uniune.]]]
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(2)(15)fie

(2)fie

[II.2.4.

[și:

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle și au avut
rezultate negative(11) la testele serologice de depistarea a anticorpilor împotriva
infecției cu virusul bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să
ofere 95 % încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost
efectuate în perioada de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării în vederea
expedierii către Uniune.]]]

(2)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, dar nu cu un vaccin
viu în ultimele 30 de zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune
și au obținut rezultate negative la un test de izolare a virusului(11) pentru infecția cu
virusul bolii Newcastle, efectuat pe probe aleatorii de tampoane cloacale sau probe de
fecale prelevate de la cel puțin 60 de păsări în cursul celor 14 zile anterioare datei
încărcării în vederea expedierii către Uniune.]]]

puii de o zi, alții decât de ratite:
II.2.4.1. provin din zona descrisă la punctul II.2.2., în care:
(2)fie

[este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri
care nu îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

(2)(8)fie

[nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
vaccinuri care îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, iar animalele:
(a)

nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri;

(b)

provin din efective care:

(c)

(i)

nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte
de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(ii)

au fost supuse unui test de izolare a virusului(11) pentru infecția cu virusul
bolii de Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de
la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2
săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii
către Uniune, și în care nu s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un ICPI
mai mare de 0,4;

(iii)

au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine
timp de cel puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune;

(iv)

în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte
care nu îndeplinesc condițiile de la punctele (i) și (ii);

provin din ouă pentru incubație care nu au intrat în contact în incubator sau în
timpul transportului cu păsări de curte sau ouă pentru incubație care nu
îndeplinesc cerințele stabilite la litera (b);]
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II.2.4.2. au rămas:
(a)

în zona menționată la punctul II.2.2 de la ecloziune;

(b)

în unitatea indicată în caseta I.11 de la ecloziune;

(c)

fără contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune;

II.2.4.3. provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(a)

care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și
se află sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și
păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692;

(b)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate
de un medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care
indică apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care
este proporțională cu riscul prezentat de unitatea respectivă;

(c)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de
sănătate animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile
emergente, în momentul expedierii animalelor către Uniune;

(d)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție
cu virusul bolii de Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data
încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(e)

în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei aviare
slab patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data expedierii animalelor
către Uniune;

II.2.4.4. provin dintr-un efectiv care:
(a)

a rămas în zona menționată la punctul II.2.2 pentru o perioadă neîntreruptă de cel
puțin 3 luni imediat înainte de data încărcării puilor de o zi în vederea expedierii
către Uniune;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.2.2,
importul a avut loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel
de stricte ca și cerințele relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar zona din care au fost importate
animalele este enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte de
reproducție, altele decât ratitele, și a păsărilor de curte pentru producție, altele
decât ratitele;

(b)

a rămas o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data
încărcării puilor de o zi în vederea expedierii către Uniune într-o unitate:
(i)

care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de
origine și se află sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de
menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
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(ii)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale
efectuate de un medic veterinar în scopul depistării și al informării privind
semnele care indică apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante
menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor
emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de
unitatea respectivă;

(iii)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive
de sănătate animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă
și bolile emergente, în momentul expedierii animalelor către Uniune;

(iv)

în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei
aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării
ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi;

(v)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de
infecție cu virusul bolii de Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte
de data încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(2)fie

[(c)

nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]

(2)(7)fie

[(c)

a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un
program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

(2)fie

[(d)

nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12
luni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]

(2)fie

[(d)

a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12
luni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu
vaccinuri care îndeplinesc atât criteriile generale, cât și pe cele specifice din
anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(9)

Identificarea
efectivului

Vârsta
păsărilor

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

(e)

a fost supus unor teste serologice și/sau bacteriologice(11) în cursul celor 90 de
zile anterioare datei încărcării puilor de o zi în vederea expedierii către Uniune la
un nivel de încredere de 95 % în depistarea infecțiilor la o prevalență de 5 % și sa constatat că nu este infectat sau nu au existat motive de a suspecta vreo infecție,
cu următorii agenți:

(2)fie

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în
cazul Gallus gallus);]
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(2)fie

[Salmonella arizonae (serogrup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella
Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul
Meleagris gallopavo);]

(2)fie

[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris,
Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]

(f)

nu a intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data colectării ouălor din
care au eclozat puii de o zi;

(g)

a fost supus unei inspecții clinice(10) în cele 24 de ore anterioare încărcării puilor
de o zi în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să
indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a
bolilor emergente;]

II.2.4.5 animalele:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a
bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 relevant pentru specia respectivă și a bolilor emergente;

(c)

au fost supuse unei inspecții clinice(10) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de
ore anterioare încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu
prezintă niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate
menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru
specia respectivă și a bolilor emergente;

(d)

provin din ouă pentru incubație care, înainte de incubare, au fost dezinfectate în
conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine;

II.2.4.6. sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)

sunt construite astfel încât:
(i)

animalele să nu poată ieși sau cădea;

(ii)

să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;

(iii)

să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de
animale, de hrană pentru animale sau de pene;

(b)

conțin numai păsări de curte din aceeași specie și din aceeași categorie care
provin din aceeași unitate;

(c)

sunt containere neutilizate și concepute special în acest scop, care vor fi distruse
după prima utilizare;

(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau
teritoriul de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a
conținutului;

(e)

poartă informațiile prevăzute la punctul 3 din anexa XVI la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692, relevante pentru puii de o zi;
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II.2.4.7. sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(12) într-un
mijloc de transport construit în conformitate cu punctul II.2.4.6 litera (a) și care a fost
curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea
competentă a țării sau a teritoriului de origine;
(13) II.2.4.8.

sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu
virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei, și:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

provin din ouă pentru incubație care provin de la efective care:

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(2)fie

[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un
vaccin inactiv;]

(2)fie

[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin
viu cu cel puțin 60 de zile înainte de data de colectare a ouălor;]

(c)

provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul că ouăle pentru
incubație provenite de la puii de o zi au eclozat, au fost incubate la momente și în
locuri complet separate de ouăle care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la litera
(b).]]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele,
inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8.:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.05 sau 01.06.39.

Partea II:
(1)

(2)

„Păsări de curte de reproducție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, destinate
producției de ouă pentru incubație, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692.
Se păstrează mențiunea adecvată.
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

„Păsări de curte pentru producție” înseamnă păsările de curte cu vârsta de cel puțin 72 de ore, crescute
pentru producția de carne, de ouă pentru consum sau pentru alte produse ori pentru refacerea stocului de
păsări de vânat, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
„Păsări de curte care sunt destinate sacrificării” înseamnă păsări de curte care urmează să fie
transportate direct către un abator, astfel cum se definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE)
2020/692 al Comisiei.
„Pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore, astfel cum se
definește la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării acestor animale din
zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.
Se aplică păsărilor de curte de reproducție și păsărilor de curte pentru producție.
Se aplică păsărilor de curte care sunt destinate sacrificării.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele serotipuri în cursul vieții efectivului, se
indică drept pozitiv:
- efective de păsări de curte pentru reproducție: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și
Salmonella Infantis;
- efective de păsări de curte pentru producție: Salmonella Enteritidis și Salmonella
Typhimurium.
Se completează, dacă este cazul: se indică numele și substanța activă a substanțelor antimicrobiene
utilizate.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 33
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU
INTRAREA ÎN UNIUNE A MAI PUȚIN DE 20 DE OUĂ PENTRU INCUBAȚIE
PROVENITE DE LA PĂSĂRI DE CURTE, ALTELE DECÂT RATITELE (MODEL
„HE-LT20”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală/oficial pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Materiale germinative

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Rasa/Categoria

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate publică[*se elimină dacă Uniunea nu este destinația finală a ouălor pentru
incubație]
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta, că ouăle pentru incubație descrise în partea
I:
( 12)

[II.1.1. Programul de control al salmonelei menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.
2160/2003 și cerințele specifice pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene și a vaccinurilor
din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei au fost aplicate efectivului de origine, iar
acesta a fost testat pentru serotipurile de Salmonella cu semnificație pentru sănătatea
publică:

Partea II: Certificare

Identificarea
efectivului

II.2.

Vârsta
păsărilor

Data ultimei eșantionări
a efectivului pentru care
se cunoaște rezultatul
testării [zz/ll/aaaa]

Rezultatul tuturor testelor
efectuate asupra
efectivului(13)
Pozitiv

Negativ

( 12)

[II.1.2. Nu au fost depistate nici Salmonella Enteritidis, nici Salmonella Typhimurium în cadrul
programului de control menționat la punctul II.1.1.]

( 14)

[II.1.3. În cazul în care statul membru de destinație este Finlanda sau Suedia, ouăle pentru incubație
provin de la efective a căror testare a dat rezultate negative în ceea ce privește salmonela în
conformitate cu normele prevăzute în Decizia 2003/644/CE a Comisiei.]

Atestare de sănătate animală
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle pentru incubație(1) provenite de la
păsări de curte, altele decât ratitele descrise în prezentul certificat:
II.2.1.

formează un singur transport de mai puțin de 20 de ouă pentru incubație;

II.2.2.

provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat:
(a)

este autorizată și enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru intrarea în Uniune a mai puțin de 20 de ouă
pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratitele;

(b)

desfășoară un program de supraveghere a bolilor pentru gripa aviară înalt patogenă în
conformitate cu articolul 105 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al
Comisiei;

(c)

este considerată indemnă de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38
din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(d)

este considerată indemnă de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu
articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
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II.2.3.

provin din zona descrisă la punctul II.2.2., în care:

(3)fie

[(a)

nu are loc vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene;]

(3)(4)fie

[(a)

vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene are loc în conformitate cu un program
de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]

(3)fie

[(b)

este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri
care nu îndeplinesc nici criteriile generale și nici pe cele specifice din anexa XV la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

(3)(5)fie

[(b)

nu este interzisă vaccinarea împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu
vaccinuri care îndeplinesc criteriile generale din anexa XV la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, iar ouăle pentru incubație:
(i)

(ii)

II.2.4.

provin din efective care:
-

nu au fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înainte
de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

-

au fost supuse unui test de izolare a virusului(6) pentru infecția cu virusul
bolii de Newcastle, efectuat pe o probă aleatorie de tampoane cloacale de la
cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv, prelevată cu cel mult 2 săptămâni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, și
în care nu s-a găsit niciun paramixovirus aviar cu un ICPI mai mare de 0,4;

-

au fost ținute în izolare sub supraveghere oficială în unitatea de origine timp
de cel puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea
expedierii către Uniune;

-

în cursul perioadei de 60 de zile anterioară datei încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune, nu au intrat în contact cu păsări de curte
care nu îndeplinesc condițiile de la prima și a doua liniuță de mai sus;
nu au intrat în contact în incubator sau în timpul transportului cu păsări de
curte sau ouă pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele stabilite la punctul
(i);]

provin din unitatea indicată în caseta I.11.:
(a)

care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și se află
sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor
în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(b)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul
prezentat de unitatea respectivă;

(c)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii ouălor pentru incubație către Uniune;
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(d)

II.2.5.

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de
Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii
către Uniune;

provin dintr-un efectiv care:
(a)

a rămas în zona menționată la punctul II.2.2 pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin
3 luni imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii
către Uniune;
și în cazul în care efectivul a fost importat în zona menționată la punctul II.2.2, importul
a avut loc în conformitate cu cerințe de sănătate animală cel puțin la fel de stricte ca și
cerințele relevante din Regulamentul (UE) 2016/429 și din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar zona din care au fost importate animalele este enumerată în partea 1 din
anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru intrarea în
Uniune a păsărilor de curte de reproducție, altele decât ratitele, și a păsărilor de curte
pentru producție, altele decât ratitele;

(b)

(3)fie

[(c)

a fost ținut o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data
încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune într-o unitate:
(i)

în care nu s-a raportat niciun caz confirmat de infecție cu virusurile gripei
aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile înainte de data colectării
ouălor pentru incubație;

(7) [(ii)

care este înregistrată de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
și se află sub controlul acesteia și care dispune de un sistem de menținere și
păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692;

(iii)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate
de un medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care
indică apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență
care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea respectivă;

(iv)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de
sănătate animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, relevante pentru specia
respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii ouălor pentru incubație
către Uniune;

(v)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări
învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de
infecție cu virusul bolii de Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de
data încărcării în vederea expedierii către Uniune;]

nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;]

(3)(4)fie

[(c)

a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene în conformitate cu un program de
vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692;]

(3)fie

[(d)

nu a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;]
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(3)fie

[(d)

a fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în ultimele 12 luni
înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, cu vaccinuri
care îndeplinesc atât criteriile generale, cât și pe cele specifice din anexa XV la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(8)

Identificarea
efectivului

II.2.7.

Data
vaccinării

Denumirea
și tipul
tulpinii de
virus
utilizate

Numărul
lotului
de
vaccin

Denumirea
vaccinului

Producătorul
vaccinului

]
a fost supus unor teste serologice și/sau bacteriologice(6) în cursul celor 90 de zile
anterioare datei încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune la un
nivel de încredere de 95 % în depistarea infecțiilor la o prevalență de 5 % și s-a constatat
că nu este infectat sau nu au existat motive de a suspecta vreo infecție, cu următorii
agenți:
(3)fie
[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum (în cazul
Gallus gallus);]
(3)fie
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum și Salmonella
Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum (în cazul
Meleagris gallopavo);]
(3)fie
[Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum (în cazul Numida meleagris, Coturnix
coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix și Anas spp);]
a fost izolat în unitatea de origine timp de cel puțin 21 de zile anterior datei colectării
(f)
ouălor;
nu a intrat în contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar
(g)
inferior, sau cu păsări captive sau păsări sălbatice pentru o perioadă neîntreruptă de cel
puțin 3 săptămâni imediat înainte de data încărcării ouălor pentru incubație în vederea
expedierii către Uniune;
nu prezenta simptome de boli transmisibile la momentul colectării ouălor pentru
(h)
incubație;
a fost supus unei inspecții clinice(9) în cele 24 de ore anterioare încărcării ouălor pentru
(i)
incubație în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat semne care să indice
apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor emergente;
au fost:
(a)
nevaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;
(b)
nevaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(c)
dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
de origine;
au fost colectate [la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)](3) [de la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) până la
___/___/____ (zz/ll/aaaa)] (3); (10)
(e)

II.2.6.

Vârsta
păsărilor
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II.2.8.

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)
sunt construite astfel încât ouăle pentru incubație să nu poată cădea;
(b)
sunt concepute astfel încât să permită curățarea și dezinfecția;
(c)
conțin numai ouă pentru incubație din aceeași specie, din aceeași categorie și de același
tip, provenind din aceeași unitate;
sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul
(d)
de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;
(e)
sunt:
(3)fie
[de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;]
(3)fie
[curățate și dezinfectate înainte de încărcarea ouălor pentru incubație, conform
instrucțiunilor autorității competente a țării sau a teritoriului de origine;]
poartă informațiile prevăzute la punctul 5 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
(f)
2020/692, relevante pentru ouăle pentru incubație provenite de la păsări de curte;
II.2.9.
sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune într-un mijloc de transport construit în
conformitate cu punctul II.2.8 literele (a) și (b) și care a fost curățat și dezinfectat cu un
dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine și uscat sau lăsat
să se usuce imediat înainte de încărcarea ouălor pentru incubație în vederea expedierii către
Uniune;
(11) [II.2.10. sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul
bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE)
2020/689 al Comisiei, și:
(a)
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;
(b)
provin din efective care:
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle.]]
(3)fie
[nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin
inactiv.]]
(3)fie
[au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu un vaccin viu cu cel
puțin 60 de zile înainte de data de colectare a ouălor.]]
Observații:
Prezentul certificat este destinat introducerii în Uniune a mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la
păsări de curte, altele decât ratitele, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialelor
germinative respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală/oficial trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8.:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 04.07.
„Categorie”: se alege una dintre următoarele: linie pură/bunici/părinți/puicuțe ouătoare/altele.
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Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

„Ouă pentru incubație”, astfel cum se definește la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 a tabelului din partea 1 a anexei V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Se aplică numai zonelor în care vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene se efectuează în
conformitate cu un program de vaccinare care îndeplinește cerințele stabilite în anexa XIII la
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 cu intrarea „A” în coloana 6 din tabel.
Această garanție este necesară numai pentru păsările de curte care provin din zone în care utilizarea
vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale
din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este interzisă, în conformitate cu articolul 37
litera (e) punctul (ii), și sunt enumerate în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 cu mențiunea „B” în coloana 6 a tabelului.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
A se păstra în cazul în care ouăle pentru incubație sunt expediate dintr-un incubator.
Se completează atunci când animalele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de
Newcastle.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Data (datele) colectării nu poate (nu pot) fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în
Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrării
acestor ouă pentru incubație din zona respectivă.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile destinate unui stat membru căruia i-a fost
acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.
Această garanție se aplică numai păsărilor de curte care aparțin speciei Gallus gallus și curcanilor.
Dacă, în decursul vieții efectivului de origine, vreunul dintre rezultate a fost pozitiv pentru următoarele
serotipuri, se indică rezultatul pozitiv: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow și Salmonella Infantis.
Se elimină în cazul în care transportul nu este destinat Finlandei sau Suediei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 34
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A PĂSĂRILOR CAPTIVE (MODEL „CAPTIVE- BIRDS”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Unitate de carantină

I.21

T ip

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

□ Unitate izolată

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Cantitatea

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat CAPTIVE-BIRDS

ȚARA
II.a

II. Informații sanitare

II.1.

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că păsările captive(1) descrise în prezentul
certificat:
II.1.1.

provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată
și enumerată în partea 1 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei pentru intrarea în Uniune a păsărilor captive;

II.1.2.

provin din unitatea(3) indicată în caseta I.11, autorizată de autoritatea competentă din țara sau
teritoriul de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la
articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și:
(a)

a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;

(b)

care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și
dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul
8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;

(c)

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un
medic veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu
riscul prezentat de unitatea respectivă;

(d)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul
expedierii animalelor către Uniune;

(e)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate,
nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii
de Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea
expedierii către Uniune;

(4)[(f)

în care

(5)fie

[nu a fost confirmată clamidioza aviară timp de cel puțin 6 luni înainte de data
încărcării păsărilor captive în vederea expedierii către Uniune;]

(5)fie

[a fost confirmată prezența clamidiozei aviare în ultimele 6 luni înainte de data
încărcării păsărilor captive în vederea expedierii către Uniune, dar nu în ultimele 60 de
zile, și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 55 litera (e) punctul (i) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

(5)fie

[animalele au fost ținute sub supraveghere veterinară în cele 45 de zile anterioare datei
încărcării în vederea expedierii către Uniune și au fost tratate împotriva clamidiozei
aviare;]
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II.1.3.

provin dintr-un efectiv care a fost supus unei inspecții clinice(6) în cele 24 de ore anterioare
încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu a prezentat niciun semn care să
indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă, și a bolilor emergente;

II.1.4.

animalele:

(5)fie

au rămas în unitatea menționată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni înainte de data încărcării în vederea expedierii
către Uniune;

(b)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

[(c) nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(5)fie

II.1.5.

(a)

[(c)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care
îndeplinesc atât criteriile generale, cât și cele specifice din anexa XV la Regulamentul
delegat (UE) 2020/692;]

(d)

au fost supuse unui test de depistare a virusului(7) vizând gripa aviară înalt patogenă și
infecția cu virusul bolii de Newcastle, cu rezultate negative, în perioada de 7-14 zile
anterioară datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(e)

nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune sau pentru
o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni înainte de data încărcării în vederea
expedierii către Uniune;

(f)

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor,
inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692
relevant pentru specia respectivă și a bolilor emergente;

(g)

au fost supuse unei inspecții clinice(6) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore
anterioare încărcării animalelor în vederea expedierii către Uniune, și nu au prezentat
niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa
I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a bolilor
emergente;

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)

sunt construite astfel încât:
(i)

animalele să nu poată ieși sau cădea;

(ii)

să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;

(iii)

să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de
hrană pentru animale sau de pene;

(b)

conțin numai păsări captive din aceeași specie care provin din aceeași unitate;

(c)

sunt utilizate pentru prima dată;
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(9)

(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau
teritoriul de origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(e)

poartă informațiile prevăzute la punctul 4 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru păsările captive;

II.1.6.

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(8) într-un mijloc
de transport construit în conformitate cu punctul II.1.5 litera (a) și care a fost curățat și
dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării
sau a teritoriului de origine;

[II.1.7.

sunt păsări captive din specia galliformes destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat
statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu
articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei, și:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării transportului
în vederea expedierii către Uniune în unitatea de origine sau în unitatea de carantină
sub supravegherea unui medic veterinar oficial, în cazul în care:

(c)

(i)

nicio pasăre nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle
în perioada de cel puțin 21 de zile anterioară datei de încărcare a transportului;

(ii)

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

(iii)

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;

au avut rezultate negative(7) la testele serologice de depistare a anticorpilor virusului
bolii de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 %
încredere în depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate în
perioada de cel puțin 14 zile înainte de data de încărcare în vederea expedierii către
Uniune.]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a păsărilor captive, inclusiv atunci când Uniunea nu este
destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.8.:
Caseta I.12:

Caseta I.27:

Se precizează codul zonei în conformitate cu coloana 2 din tabelul din partea 1 a anexei VI la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
În cazul păsărilor captive certificate pentru o unitate de carantină, furnizați informațiile privind
unitatea de carantină autorizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE)
2019/2035 al Comisiei, unde păsările captive trebuie transportate fără întârziere după intrarea în
Uniune
Descrierea transportului
„Cod NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației Mondiale
a Vămilor: 01.06.31, 01.06.32 sau 01.06.39.
„Sistemul de identificare”: Animalul trebuie să fie identificat individual prin intermediul unui inel
închis și cu marcaj unic plasat pe picior sau al unui transponder injectabil în conformitate cu
articolul 53 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

„Păsări captive”, astfel cum se definește la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Codul zonei în conformitate cu coloana 2 din tabelul din partea 1 a anexei VI la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Numele și numărul de autorizare unic al unității trebuie să apară pe o listă a unităților, elaborată și
publicată de Comisie.
Această garanție este necesară doar pentru transporturile de psittacidae.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării țării, teritoriului sau zonei din acestea
pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare
împotriva intrării acestor animale din țara, teritoriul sau zona din acestea.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile de păsări captive din specia galliformes
destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul bolii de
Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 35
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A OUĂLOR PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE LA PĂSĂRI
CAPTIVE (MODEL „HE-CAPTIVE-BIRDS”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Materiale germinative

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete
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I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Rasa/Categoria

Cantitatea totală
Sistemul de
identificare

31.3.2021

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Cantitatea

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/705

Mode l de ce rtificat HE-CAPTIVE-BIRDS
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

II.1. Atestare de sănătate animală

Partea II: Certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle pentru incubație provenite de la păsări
captive(1) descrise în prezentul certificat:
II.1.1.

provin din zona cu codul _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată și
enumerată în partea 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei pentru intrarea în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive;

II.1.2.

provin din unitatea(3) indicată în caseta I.11, autorizată de autoritatea competentă din țara sau
teritoriul de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute la
articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și:

(c)

(a)

a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;

(b)

care se află sub controlul autorității competente din țara sau teritoriul de origine și dispune
de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în conformitate cu articolul 8 litera din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;

care este supusă unor vizite periodice de verificare a sănătății animale efectuate de un medic
veterinar în scopul depistării și al informării privind semnele care indică apariția bolilor, inclusiv
a bolilor listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a
bolilor emergente, cu o frecvență care este proporțională cu riscul prezentat de unitatea
respectivă;
(d)

care nu a făcut obiectul unor măsuri naționale de restricționare din motive de sănătate
animală, inclusiv pentru bolile listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru specia respectivă și bolile emergente, în momentul expedierii
animalelor către Uniune;

(e)

în jurul căreia, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a
existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii de
Newcastle timp de cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în vederea expedierii către
Uniune;

(4)[(f)

în care;

(5)fie

[nu a fost confirmată clamidioza aviară timp de cel puțin 6 luni înainte de data încărcării
ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive în vederea expedierii către Uniune;]

(5)fie

[a fost confirmată prezența clamidiozei aviare în ultimele 6 luni înainte de data încărcării
ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive în vederea expedierii către Uniune,
dar nu în ultimele 60 de zile, și au fost aplicate măsurile prevăzute la articolul 55 litera (e)
punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

(5)fie

[animalele de la care au fost obținute ouăle pentru incubație au fost ținute sub supraveghere
veterinară timp de 45 de zile înainte de data colectării ouălor pentru incubație și au fost
tratate împotriva clamidiozei aviare;]
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II.1.3.

provin de la animale care:
(a)

au rămas în unitatea indicată în caseta I.11 de la data eclozării sau pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data încărcării ouălor pentru
incubație în vederea expedierii către Uniune;

(b)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;]

(5)fie[(c)
(5)fie

II.1.4.

II.1.5.

[(c) au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle cu vaccinuri care îndeplinesc
atât criteriile generale, cât și cele specifice din anexa XV la Regulamentul delegat (UE)
2020/692;
(d)

au fost supuse unui test de depistare a virusului(7) vizând gripa aviară înalt patogenă și
infecția cu virusul bolii de Newcastle, cu rezultate negative, în perioada de 7-14 zile
anterioară datei colectării ouălor pentru incubație;

(e)

nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune sau pentru o
perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 săptămâni imediat înainte de data colectării ouălor;

(f)

nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv
a bolilor listate menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevant
pentru specia respectivă și a bolilor emergente;

(g)

au fost supuse unei inspecții clinice(6) la ___/___/____ (zz/ll/aaaa) în cele 24 de ore
anterioare încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, și nu a
prezentat niciun semn care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 relevante pentru specia respectivă și a
bolilor emergente;

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune în containere care:
(a)

sunt construite astfel încât ouăle pentru incubație să nu poată cădea;

(b)

conțin numai ouă pentru incubație provenite de la păsări captive din aceeași specie care
provin din aceeași unitate;

(c)

sunt utilizate pentru prima dată;

(d)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de
origine, pentru a se evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(e)

poartă informațiile prevăzute la punctul 7 din anexa XVI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692, relevante pentru ouăle pentru incubație provenite de la păsări captive;

sunt încărcate în vederea expedierii către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(8) într-un mijloc de
transport construit în conformitate cu punctul II.1.4 litera (a) și care a fost curățat și dezinfectat
înainte de încărcare cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă a țării sau a teritoriului
de origine;
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(9)

[II.1.6.

sunt destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de infecția cu virusul
bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul delegat (UE)
2020/689 al Comisiei, și provin de la animale care:
(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle;

(b)

au fost ținute în izolare timp de cel puțin 14 zile înainte de data încărcării transportului în
vederea expedierii către Uniune în unitatea de origine sau în unitatea de carantină sub
supravegherea unui medic veterinar oficial, în cazul în care:

(c)

(i)

nicio pasăre nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle în
perioada de cel puțin 21 de zile anterioară datei de încărcare a transportului;

(ii)

nicio altă pasăre nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

(iii)

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;

au avut rezultate negative(7) la testele serologice de depistare a anticorpilor virusului bolii
de Newcastle, efectuate pe probe de sânge la un nivel care să ofere 95 % încredere în
depistarea infecției la o prevalență de 5 % și care au fost efectuate în perioada de cel puțin
14 zile înainte de data de încărcare în vederea expedierii către Uniune.]

Observații:
Prezentul certificat este destinat introducerii în Uniune a ouălor pentru incubație provenite de la păsări captive,
inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a acestor produse.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.8.:
Caseta I.27:

Se precizează codul zonei în conformitate cu coloana 2 din tabelul din partea 1 a anexei VI la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Descrierea transportului
„Codul NC”: se utilizează codul corespunzător din sistemul armonizat (SA) al Organizației
Mondiale a Vămilor: 04.07.

Partea II:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

„Păsări captive”, astfel cum se definește la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/429.
Codul zonei în conformitate cu coloana 2 din tabelul din partea 1 a anexei VI la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404.
Numele și numărul de autorizare unic al unității trebuie să apară pe o listă a unităților, elaborată și
publicată de Comisie.
Această garanție este necesară doar pentru transporturile de psittacidae.
Se păstrează mențiunea adecvată.
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(6)
(7)

(8)

(9)

Inspecția clinică trebuie să fi fost efectuată de un medic veterinar oficial din țara sau teritoriul de
origine.
Testele ar trebui efectuate pe probe prelevate de autoritatea competentă din țara sau teritoriul de origine
sau aflate sub controlul acesteia, iar testarea ar trebui efectuată într-un laborator oficial desemnat în
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Data încărcării nu poate fi o dată anterioară datei autorizării țării, teritoriului sau zonei din acestea
pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare
împotriva intrării acestor animale din țara, teritoriul sau zona din acestea.
Această garanție este necesară numai pentru transporturile de ouă pentru incubație provenite de la păsări
captive din specia galliformes destinate unui stat membru căruia i-a fost acordat statutul de indemn de
infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul
delegat (UE) 2020/689.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 36
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A ALBINELOR MELIFERE MATCĂ (MODEL „QUE”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că albinele melifere matcă descrise în partea I:
II.1. provin din zona cu codul: _ _ - _ (2) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată și
enumerată în partea 1 din anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei
pentru intrarea în Uniune a albinelor melifere matcă;
II.2. au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.1 de la ecloziune, și
(ii) în unitatea de origine de la ecloziune.
II.3. nu au intrat în contact cu albine melifere cu un statut sanitar inferior de la ecloziune.
II.4. nu sunt destinate să fie ucise în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
listate relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei și a bolilor
emergente.

Partea II: Certificare

II.5. au fost expediate în cuști închise, fiecare conținând o singură albină meliferă matcă, având cel mult 20 de
albine însoțitoare:
II.5.1. într-un ambalaj care, înainte de ambalarea albinelor melifere matcă care fac parte din transport:
(i)
(ii)
(iii)

era nou;
nu a intrat în contact cu albine și cu faguri cu puiet;
a făcut obiectul tuturor măsurilor de precauție pentru a preveni contaminarea sa cu agenți
patogeni care cauzează boli ale albinelor melifere.

II.5.2. însoțite de hrană pentru animale fără agenți patogeni care le cauzează bolile;
II.5.3. într-un ambalaj și împreună cu produsele însoțitoare care au fost supuse unei examinări vizuale
înainte de expedierea către Uniune pentru a se asigura că nu prezintă un risc pentru sănătatea
animală și nu conțin Aethina tumida (gândacul mic de stup) și nici acarianul Tropilaelaps în
niciunul dintre stadiile lor de viață.
II.5.4. direct din unitatea de origine către Uniune fără a trece prin nicio altă unitate fără a fi fost
descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctul II.7., deoarece au fost
expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii către Uniune și nu au intrat în
contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.6. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării în vederea expedierii
către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine, care
nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa
1 la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.7. provin dintr-o stupină:
II.7.1. în care și în jurul căreia, pe o rază de 100 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate
(i)

nu a fost raportată infestarea cu Aethina tumida (gândacul mic de stup) sau infestarea cu
Tropilaelaps spp.;
(ii) nu sunt instituite restricții ca urmare a unei suspiciuni, a unui caz sau a unui focar al bolilor
menționate la punctul (i).
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II.7.2. în care și în jurul căreia, pe o rază de 3 km, inclusiv, după caz, teritoriul unei țări învecinate;
(i)

nu a fost raportată infecția cu loca americană timp de cel puțin 30 de zile înainte de data
expedierii către Uniune;

(ii)

în care nu sunt instituite restricții ca urmare a unei suspiciuni sau a unui caz confirmat de
locă americană în perioada menționată la punctul (i);

(iii)

a existat anterior un caz confirmat de locă americană, înaintea perioadei menționate la
punctul (i) și toți stupii au fost verificați ulterior de către autoritatea competentă din țara
terță sau teritoriul terț de origine și toți stupii infectați au fost tratați și inspectați ulterior, cu
rezultate favorabile, în decurs de 30 de zile de la data ultimului caz de boală respectivă
înregistrat.] (1)

II.8. provin de la stupi de la care au fost testate probe de fagure pentru loca americană, cu rezultate negative,
în cursul celor 30 de zile anterioare expedierii lor în Uniune.
(1)(4)(5)

[II.9. Albinele melifere matcă:
(i) provin dintr-o țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea indemn(ă) de Varroa spp
(ii) în țara terță sau teritoriul terț sau zona din acestea, nu a fost raportată infestarea cu Varroa
spp. pentru o perioadă de 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune;
(iii) s-au luat toate măsurile de precauție pentru a se evita contaminarea transportului cu
Varroa spp. în timpul încărcării și al expedierii către Uniune.]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a albinelor melifere matcă, inclusiv atunci când Uniunea nu este
destinația finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.27:

„Categorie”: se indică albinele matcă cu maximu m 20 de albine însoțitoare.

Partea II:
(1) Se elimină dacă este cazul.
(2)
Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei VII la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404.
(3)
Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată dintro perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale din această
zonă.

31.3.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

L 113/713

Mode l de ce rtificat QUE

ȚARA
(4)
(5)

Se aplică numai în cazul în care statul membru de destinație fie are statutul de indemn de boală pentru boala
de categoria C relevantă, fie dispune de un program de eradicare aprobat.
Poate fi certificat de către țări terțe sau teritorii cu mențiunea VAR în coloana 6 din partea 1 a anexei VII la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 recunoscut ca fiind indemn(ă) de infestarea cu Varroa
spp. (Varroasis).

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 37
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A BONDARILOR (MODEL „BBEE”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021

RO

I.24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
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I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)
Cantitatea

Greutatea
netă

T ipul mărfii

Numărul de pachete
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că bondarii descriși în partea I:
II.1. provin din zona cu codul: __ __ - __ (1) care, la data eliberării prezentului certificat, este autorizată și
enumerată în partea 1 din anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei
pentru intrarea în Uniune a bondarilor.
II.2. au rămas în permanență:
(i) în zona menționată la punctul II.1 de la ecloziune, și
(ii) în unitatea de origine de la ecloziune, în care nu au fost introduși bondari în unitatea lor
epidemiologică de origine în perioada respectivă.
II.3. nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior de la ecloziune.
II.4. nu sunt destinați să fie uciși în cadrul unui program național de eradicare a bolilor, inclusiv a bolilor
enumerate și a bolilor emergente.
II.5. au fost expediați în recipiente închise, fiecare conținând o colonie de maximum 200 de bondari adulți, cu
sau fără matcă:

Partea II: Certificare

II.5.1.

într-un ambalaj care, înainte de ambalarea bondarilor care fac parte din transport:

(i)
era nou;
(ii)
nu a intrat în contact cu albine și cu faguri cu puiet;
(iii) a făcut obiectul tuturor măsurilor de precauție pentru a preveni contaminarea sa cu agenți
patogeni care cauzează boli ale bondarilor.
II.5.2.

însoțiți de hrană pentru animale fără agenți patogeni care le cauzează bolile;

II.5.3. într-un ambalaj și împreună cu produsele însoțitoare care au fost supuse unei examinări
vizuale înainte de expedierea către Uniune pentru a se asigura că nu prezintă un risc pentru
sănătatea animală și nu conțin Aethina tumida (gândacul mic de stup) în niciunul dintre
stadiile lor de viață.
II.5.4. direct din unitatea de origine către Uniune fără a trece prin nicio altă unitate și fără a fi fost
descărcate în vreun loc care nu respectă cerințele prevăzute la punctele II.7. și II.8, deoarece
au fost expediate din unitatea lor de origine până în momentul expedierii către Uniune și nu
au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior.
II.6. au fost supuse unei inspecții clinice în perioada de 24 de ore anterioară încărcării(2) în vederea expedierii
către Uniune, efectuată de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine, care
nu a depistat semne care să indice apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa
I la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și a bolilor emergente.
II.7. au fost crescuți și ținuți într-o unitate de producție a bondarilor izolată din punctul de vedere al mediului
înconjurător, care:
II.7.1. este înregistrată de autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț și se află sub
controlul acesteia și dispune de un sistem de menținere și păstrare a evidențelor în
conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
II.7.2. dispune de dotări prin care se asigură producția de bondari în interiorul unei clădiri care este
etanșă pentru insectele zburătoare;
II.7.3. dispune de dotări și de echipamente prin care se asigură izolarea suplimentară a bondarilor în
unități epidemiologice separate și izolarea fiecărei colonii în containere închise aflate în
clădire pe tot parcursul procesului de producție;
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II.7.4. depozitarea și manipularea polenului în cadrul instalațiilor sunt izolate de bondari pe toată
durata producției de bondari până când polenul le este oferit ca hrană;
II.7.5. dispune de proceduri standard de operare pentru a preveni intrarea gândacului mic de stup în
unitate și pentru a verifica în mod regulat prezența în stup a gândacului mic de stup.
II.8. provin dintr-o unitate epidemiologică cu unitatea în care nu a fost depistată infestarea cu Aethina tumida
(gândacul mic de stup).
Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a bondarilor, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația
finală a animalelor respective.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea II:
(1)
(2)

Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei VII la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404.
Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale
din această zonă.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 38
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A CÂINILOR, PISICILOR ȘI DIHORILOR DOMESTICI (MODEL
„CANIS-FELIS-FERRETS”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru

□ Creștere în
continuare
□ Unitate izolată
□ Unitate de carantină
□ Altele
I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021
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Numărul total de pachete

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

I.25

Cantitatea totală
Sexul

Sistemul de
identificare

L 113/719

I.26

Gre utatea netă totală/Greutatea brută
totală (kg)

Numărul de identificare

Vârsta

T ipul mărfii

T est

Cantitatea
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că animalele descrise în partea I:
II.1.

provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă din acestea cu codul: __ __ - __ (1) care, la data eliberării
prezentului certificat, este autorizată pentru intrarea în Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor
domestici și este enumerată în partea 1 din anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei;

( 2)( 3)

[II.2.

au fost expediate direct din unitatea de origine către Uniune, fără a trece prin nicio altă unitate];

( 2)( 3)

[II.2.

au fost supuse unei singure operațiuni de asamblare în țara, teritoriul sau zona din acestea de
origine, care a avut loc timp de cel mult 6 zile într-o unitate care îndeplinește următoarele
cerințe:

fie

Partea II: Certificare

fie

(3)

( 2)

fie

-

este autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de câini, pisici și dihori
domestici de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate
cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei;

-

are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara terță sau
din teritoriul terț;

-

este enumerată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul
terț de expediere, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul delegat
(UE) 2019/2035;

-

îndeplinește cerințele de păstrare a evidențelor prevăzute la articolul 73 alineatul (2) litera
(a) punctul (iv) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.]

[II.3. au fost încărcate pentru a fi expediate către Uniune la ___/___/____ (zz/ll/aaaa)(4) într-un
mijloc de transport care a fost curățat și dezinfectat înainte de încărcare cu un dezinfectant
autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț și construit astfel încât:
-

animalele să nu poată ieși sau cădea;

-

să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;

-

să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau
de hrană animală.]

II.4

au fost supuse, cu rezultat negativ, unei inspecții clinice efectuate de un medic veterinar oficial
în țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea de origine în perioada de 48 de ore anterioară
încărcării în vederea expedierii către Uniune în scopul detectării semnelor care indică apariția
bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE)
2020/692 și a bolilor emergente.

[II.5.

sunt destinate intrării directe în statul membru de destinație pentru a fi ținute la izolare:

( 2)

fie [într-o unitate izolată;]]

( 2)

fie

[într-o unitate de carantină autorizată;]]
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS

ȚARA
( 2)

[II.5.

fie

aveau o vârstă de cel puțin 12 săptămâni la data vaccinării împotriva rabiei și au trecut cel puțin
21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva rabiei(5) efectuată în conformitate cu
cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului și orice revaccinare ulterioară s-a efectuat în perioada
de valabilitate a vaccinării anterioare(6), și

( 2)

[provin din și, în caz de tranzit, sunt programate să tranziteze printr-o țară terță sau un
teritoriu care figurează în lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
577/2013 al Comisiei, iar detaliile privind vaccinarea curentă antirabică sunt furnizate în
coloanele 1-7 din tabelul de mai jos;]]

( 2)

[provin sau sunt programate să tranziteze un teritoriu sau o țară terță care nu figurează în
anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei, și

fie

fie

detaliile privind vaccinarea antirabică curentă sunt furnizate în coloanele 1-7 din tabelul de
mai jos, și
un test de titrare a anticorpilor antirabici (7), efectuat pe o probă de sânge prelevată de
către medicul veterinar autorizat de autoritatea competentă după cel puțin 30 de zile
de la vaccinarea anterioară și cu cel puțin trei luni înainte de data emiterii prezentului
certificat, a arătat un titru de anticorpi egal cu 0,5 UI/ml (8) sau mai mare și orice
revaccinare ulterioară s-a efectuat în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare,
iar data prelevării de probe pentru testarea răspunsului imun este furnizată în coloana
8 a tabelului de mai jos:]]

Transponderul
Data
Codul
aplicării
alfanumeric
și/sau a
al
citirii (9)
animalului
[zz/ll/aaaa]
1

2

Denumirea
Data
și
Numărul
vaccinării
producătorul lotului
[zz/ll/aaaa]
vaccinului
3

4

5

Valabilitatea
vaccinării
De la
zz/ll/aaa
a]
până la
zz/ll/aaa
a]

-

6

7

Data
prelevării
probei de
sânge
[zz/ll/aaaa]
8
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS

ȚARA
( 2)

fie

[II.6.

transportul include câini destinați unui stat membru inclus în lista din anexa la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei și care au fost tratați împotriva infecției cu
Echinococcus multilocularis, iar detalii privind tratamentul efectuat de către medicul veterinar
responsabil în conformitate cu punctul 2 din anexa XXI la Regulamentul delegat (UE)
2020/692(10) (11) sunt furnizate în tabelul de mai jos

Transponder sau
tatuaj. Codul
alfanumeric al câinelui

Tratament antiechinococcus
Denumirea și
producătorul
produsului

Data [zz/ll/aaaa] și
ora tratamentului
[00:00]

Medic veterinar responsabil
Numele cu majuscule, ștampila
și semnătura

]
( 2)

fie

( 2)

fie

[II.6.

câinii nu au fost tratați împotriva infestării cu Echinococcus multilocularis.]

[II.6.

câinii sunt destinați intrării directe în statul membru de destinație pentru a fi ținuți la izolare:

(1)fie
(1)fie

[într-o unitate izolată.]]
[într-o unitate de carantină autorizată.]]

Observații:
Prezentul certificat este destinat intrării comerciale în Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, inclusiv
atunci când aceștia sunt destinați unei unități izolate sau unei unități de carantină autorizate și atunci când Uniunea
nu este destinația finală a animalelor și intrării în Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici transportați în
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS

ȚARA

Partea I:
Caseta I.20:
-

Certificat ca sau pentru: se indică
„Creștere în continuare” în cazul în care câinii, pisicile sau dihorii domestici sunt transportați în
conformitate cu partea II titlul V din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;
Unitate izolată: conform definiției de la articolul 4 alineatul (48) din Regulamentul (UE) 2016/429
al Parlamentului European și al Consiliului;
Unitate de carantină autorizată: conform definiției de la articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/688 al Comisiei
„altele” în cazul în care câinii (Canis lupus familiaris), pisicile (Felis silvestris catus) sau dihorii
domestici (Mustela putorius furo) sunt transportați în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Partea II:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Codul zonei astfel cum figurează în coloana 2 din partea 1 a anexei VIII la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404.
Se păstrează mențiunea adecvată.
Nu se aplică circulației câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, alta decât circulația necomercială
deținuți ca animale de companie în gospodării, care nu poate fi efectuată în conformitate cu condițiile
prevăzute la articolul 245 alineatul (2) sau la articolul 246 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE)
2016/429.
Data încărcării: nu poate fi o dată anterioară datei autorizării zonei pentru intrarea în Uniune, sau o dată
dintr-o perioadă în care Uniunea a adoptat măsuri de restricționare împotriva intrărilor acestor animale
din zona respectivă.
Orice revaccinare trebuie considerată a fi o primă vaccinare dacă nu a fost efectuată în perioada de
valabilitate a unei vaccinări anterioare.
O copie certificată a detaliilor de identificare și vaccinare a animalelor în cauză se anexează la certificat.
Testul de titrare a anticorpilor antirabici menționat la punctul II.5:
- trebuie să fie efectuat pe o probă prelevată de către un medic veterinar autorizat de autoritatea
competentă, la cel puțin 30 de zile de la data vaccinării și cu trei luni înainte de data importului;
- trebuie să măsoare un nivel de anticorpi serici neutralizanți ai virusului rabiei egal cu 0,5 UI/ml sau
mai mare;
- trebuie să fie efectuat de un laborator oficial;
- nu trebuie reînnoit pe un animal care, în urma testului cu rezultate satisfăcătoare, a fost revaccinat
împotriva rabiei în decursul perioadei de valabilitate a unei vaccinări anterioare.
O copie certificată a raportului oficial din partea laboratorului oficial privind rezultatul testului pentru
anticorpi antirabici menționat la punctul II.5 se anexează la certificat.
Prin certificarea acestui rezultat, medicul veterinar oficial confirmă că a verificat, în cea mai mare
măsură posibilă și, dacă este necesar, prin contacte cu laboratorul indicat în raport, autenticitatea
raportului de laborator privind rezultatele testului de titrare a anticorpilor menționat la punctul II.5.
În coroborare cu nota de subsol (6), marcarea animalelor vizate prin implantarea unui transponder
trebuie verificată înainte de înscrierea în prezentul certificat și trebuie să preceadă întotdeauna orice
vaccinare sau, după caz, orice testare efectuată pe animalele respective.
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Mode l de ce rtificat CANIS-FELIS-FERRETS

ȚARA
(10)

(11)

Tratamentul împotriva infestării cu Echinococcus multilocularis menționat la punctul II.6 trebuie:
- să fie administrat de un medic veterinar în termen de maximum 48 de ore și să se încheie la nu mai
puțin de 24 de ore înainte de data programată pentru intrarea câinilor în unul dintre statele membre
sau în părți ale acestora incluse în lista din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/878 al Comisiei;
- să constea într-un medicament autorizat care conține doza corespunzătoare de prazicuantel sau
substanțe farmacologic active despre care s-a dovedit că reduc, singure sau în combinație, formele
intestinale complet și incomplet dezvoltate ale Echinococcus multilocularis la speciile-gazdă
vizate.
Tabelul menționat la punctul II.6 trebuie să fie folosit pentru a indica detaliile privind un tratament
ulterior, în cazul în care acesta a fost administrat după data semnării certificatului și înaintea intrării
prevăzute în unul dintre statele membre sau în părți ale acestora incluse în lista din anexa la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 39
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA
BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU
REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE COLECTARE A
MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-A-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producției

T est

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat BOV-SEM-A-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/727

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care provine dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine și enumerat
în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea materialului seminal și până la data
expedierii sale;]
în care nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift, cu pleuropneumonia
II.1.3.
contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel puțin 12 luni
imediat anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;
II.1.4.
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift și a pleuropneumoniei contagioase bovine
într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării materialului seminal și până
la data expedierii sale, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, teritoriul terț sau zona
din acestea în perioada respectivă.
II.2.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care, înainte de începerea
carantinei menționate la punctul II.4.8., provin din unități
situate într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în jurul unității
II.2.1.
timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost raportată timp de cel puțin 3 luni,
și
( 1)
fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)
fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare colectării
materialului seminal, dar nu în ultimele 30 de zile imediat anterioare datei recoltării
materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de la un animal donator (cu un
minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate de material seminal prelevat în orice
moment de la un animal donator este supus unui test de izolare a virusului pentru depistarea
febrei aftoase, cu rezultate negative;]
II.2.2.
indemne de infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M.
tuberculosis), și nu au fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;
indemne de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost ținute anterior
II.2.3.
în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;
( 1)
fie [II.2.4.
indemne de infecția cu leucoza enzootică bovină, și nu au fost ținute anterior în nicio unitate
cu un statut sanitar inferior;]
( 1)
fie [II.2.4.
nu sunt indemne de leucoza enzootică bovină, iar animalele donatoare au vârsta mai mică de
2 ani și au fost produse de femele care au fost supuse, cu rezultate negative, unui test
serologic de depistare a leucozei enzootice bovine după înlăturarea animalului respectiv de la
mamă;]
( 1)
fie [II.2.4.
nu sunt indemne de leucoza enzootică bovină și animalele donatoare au atins vârsta de 2 ani și
au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test serologic pentru depistarea leucozei enzootice
bovine;]
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( 1)

fie [II.2.5.

indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, și nu au fost
ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;]
( 1)
fie [II.2.5.
nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, iar
animalele donatoare au fost supuse, cu un rezultat negativ, unui test serologic (virus întreg)
efectuat pe o probă de sânge;]
II.2.6.
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în ultimele 30 de
zile, și
( 1)
fie
[nu au fost raportate cazuri de infecție cu tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în
ultimii 2 ani;]
( 1)
fie [nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2 ani și, în
urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație până când

II.3.

II.4.

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat din centrul de
colectare a materialului seminal(3) care
II.3.1.
este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu virusul febrei
Văii de Rift, a pleuropneumoniei contagioase bovine și a dermatozei nodulare contagioase;
II.4.2.
au fost ținute o perioadă de cel puțin 6 luni înainte de data colectării materialului seminal întro țară terță sau teritoriu terț sau zona din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
II.4.3.
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
II.4.4.
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
II.4.5.
pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal și în
cursul perioadei de colectare
II.4.5.1.
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, a pleuropneumoniei contagioase bovine sau a
dermatozei nodulare contagioase, sau a unei boli emergente relevante pentru
bovine;
II.4.5.2.
au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor ((Trypanosoma evansi),leucoza enzootică bovină,
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, diareea
virală bovină, infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice, infecții cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), campilobacterioza genitală bovină și
trichomonoză;
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II.4.5.3.

II.4.6.

II.4.7.

II.4.8.
( 1)

fie

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.5.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.5.4.
au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în adăpostul de carantină, în care au fost
prezente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
II.4.6.1.
punctul II.4.5.1.;
nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2 timp de cel
II.4.6.2.
puțin 30 de zile;
era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km
II.4.6.3.
în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;
nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
II.4.6.4.
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului seminal;
erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.4.7.1.
care nu era situat într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate
la punctul II.4.5.1.;
II.4.7.2.
în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 1)( 4)
[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 5)
[până la data expedierii transportului de material către Uniune;]
II.4.7.3.
situat într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile; și
( 1)( 4)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și de 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 5)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și până la data expedierii transportului de material
seminal către Uniune, iar animalele donatoare au fost ținute la respectivul centru
de colectare a materialului seminal o perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal;]
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.4.8.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din
acestea indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în
care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]
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( 1)

și/sau [II.4.8.2.

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

II.4.9.
( 1)

fie

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei
colectări, într-o țară terță, teritoriu sau zonă din acestea, care dispune de un program
aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile
1-24);]
[II.4.8.3. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei
colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea în care autoritatea
competentă de la locul de origine a transportului de material seminal a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la
acceptarea transportului de material seminal;]
[II.4.8.4. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]
[II.4.8.5. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a materialului seminal;]
[II.4.8.6. au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24), cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge prelevate la
începutul și la finalul colectării materialului seminal, precum și pe parcursul
colectării materialului seminal la intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de
izolare a virusului, sau cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR;]
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.4.9.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu sau zonă din
acestea în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7 cel puțin în ultimii 2 ani
precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității respective;]
[II.4.9.2. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]
[II.4.9.3. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost supuse,
cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator
oficial:
(1)fie
[II.4.9.3.1. un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7,
soldat cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de zile în cursul
perioadei de colectare și între 28 și 60 de zile de la data ultimei
colectări a materialului seminal;]]
( 1)
și/sau [II.4.9.3.2. un test de identificare a EHDV 1-7, cu rezultate negative, efectuat pe
probe de sânge prelevate la începutul și la finalul colectării materialului
seminal, precum și pe parcursul colectării materialului seminal la
intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de izolare a virusului, sau
cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR.]]
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II.4.10.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate în perioada de 30 de
zile anterioară începerii carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate negative,
cu excepția testului pentru depistarea anticorpilor împotriva diareii virale bovine menționat la
punctul II.4.10.5.2., necesar în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 1 litera (b) din
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.10.1.
pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
și M. tuberculosis), un test de tuberculinare intradermică prevăzut în partea 2
punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
II.4.10.2.
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
( 1)( 6)
[II.4.10.3. pentru leucoza enzootică bovină, un test serologic prevăzut în partea 4 litera (a)
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]
II.4.10.4.
pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge, în cazul în care
animalele nu provin dintr-o unitate indemnă de rinotraheită infecțioasă
bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă;
pentru diareea virală bovină:
II.4.10.5.
II.4.10.5.1. un test de izolare a virusului, un test pentru genomul viral sau un test
de depistare a antigenilor virusului, și
II.4.10.5.2. un test serologic pentru stabilirea prezenței sau absenței anticorpilor;
II.4.11.
au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate timp de cel puțin 21
de zile, sau 7 zile în cazul testelor menționate la punctele II.4.11.4. și II.4.11.5., după
începerea carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate negative, cu excepția
testului pentru depistarea anticorpilor împotriva diareii virale bovine menționat la punctul
II.4.11.3.2., necesar în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.11.1.
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
II.4.11.2.
pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge;
II.4.11.3.
pentru diareea virală bovină:
II.4.11.3.1. un test de izolare a virusului, un test pentru genomul viral sau un test
de depistare a antigenilor virusului, și
II.4.11.3.2. un test serologic pentru stabilirea prezenței sau absenței anticorpilor;
II.4.11.4.
pentru campilobacterioza genitală bovină (Campylobacter fetus ssp. venerealis):
(1)fie
[II.4.11.4.1. un test unic efectuat pe o probă de material colectat dintr-o spălătură
vaginală artificială sau pe un specimen din prepuț, în cazul
animalelor cu vârsta mai mică de 6 luni sau care au fost ținute de la
această vârstă într-un grup de același sex, fără a intra în contact cu
femelele înainte de a intra în carantina menționată la punctul II.4.6.;]
(1)fie
[II.4.11.4.2. teste efectuate pe probe de material colectat din spălături vaginale
artificiale sau pe specimene din prepuț prelevate de trei ori la
intervale de cel puțin 7 zile;]
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II.4.11.5.
(1)fie

pentru trichomonoză (Trichomonas foetus):
[II.4.11.5.1. un test unic efectuat pe o probă colectată dintr-un specimen din
prepuț, în cazul animalelor cu vârsta mai mică de 6 luni sau care au
fost ținute de la această vârstă într-un grup de același sex, fără a intra
în contact cu femelele înainte de a intra în carantina menționată la
punctul II.4.6.;]
(1)fie
[II.4.11.5.2. teste efectuate pe material colectat de pe specimene din prepuț
prelevate de trei ori la intervale de cel puțin 7 zile;]
au fost supuse, la centrul de colectare a materialului seminal, cel puțin o dată pe an,
II.4.12.
următoarelor teste de rutină obligatorii, necesare în conformitate cu partea 1 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
II.4.12.1.
și M. tuberculosis), un test de tuberculinare intradermică prevăzut în partea 2
punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
II.4.12.2.
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
II.4.12.3.
pentru leucoza enzootică bovină, un test serologic prevăzut în partea 4 litera (a)
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]
II.4.12.4.
pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, un
test serologic (virus întreg) efectuat pe o probă de sânge;
( 1)( 7)
[II.4.12.5. pentru diareea virală bovină, un test serologic de depistare a unui anticorp;]
( 1)( 8)
[II.4.12.6. pentru campilobacterioza genitală bovină (Campylobacter fetus ssp. venerealis),
un test pe o probă colectată dintr-un specimen din prepuț;]
( 1)( 8)

II.5.

II.6.

[II.4.12.7. pentru trichomonoză (Trichomonas foetus), un test pe o probă colectată dintr-un
specimen din prepuț;]
Materialul seminal descris în partea I
II.5.1.
a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite
în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu cerințele
prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această marcă
este indicată în caseta I.27;
II.5.3.
este transportat într-un container care:
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
II.5.3.2.
de unică folosință;
(1)(4)[II.5.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.6.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice, eficace în special împotriva Campylobacter, a
leptospirelor și a micoplasmelor, a fost adăugat la materialul seminal după diluția finală, sau este
inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge concentrația indicată în ml de
material seminal:
( 1)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/733

Mode l de ce rtificat BOV-SEM-A-ENTRY

ȚARA
( 1)

fie

[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500
μg);]
( 1)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 1)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(9) …………………………………………………, cu o
activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.6.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute, sau sub un
regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.
Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului
de material seminal. Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în
conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul
internet al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se indică materialul seminal.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producerii”: Se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Mode l de ce rtificat BOV-SEM-A-ENTRY

ȚARA

Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
internet
al
Comisiei:
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
(4)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(5)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(6)
Nu se aplică animalelor care provin dintr-o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și care
au vârsta mai mică de 2 ani, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/686.
(7)
Se aplică numai animalelor seronegative.
(8)
Se aplică numai taurilor utilizați pentru obținerea de material seminal sau taurilor care intră în contact cu
tauri utilizați pentru obținerea de material seminal. Taurii care revin pentru colectare după o perioadă de
pauză mai mare de 6 luni sunt testați într-o perioadă de 30 de zile anterioare reluării producției.
(9)
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/735

CAPITOLUL 40
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT DUPĂ 31
DECEMBRIE 2004 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, ÎN CONFORMITATE CU
DIRECTIVA 88/407/CEE A CONSILIULUI, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ
PRIN DIRECTIVA 2003/43/CE A CONSILIULUI, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE
2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A
FOST COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producției

T est
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Mode l de ce rtificat „BOV-SEM-B-ENTRY”

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.2.

II.3.

Partea II: Certificare

II.4.

II.5.
( 4)

fie

( 4)

fie

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
……………………………………………………………………………………………………………
(numele țării exportatoare sau a unei părți a acesteia) (1)
nu a fost infectată cu pestă bovină și cu febră aftoasă în perioada de 12 luni imediat anterioară colectării
materialului seminal destinat exportului și până la data expedierii acestuia în Uniune și nu a avut loc nicio
vaccinare împotriva acestor boli în decursul aceleiași perioade.
Centrul(2) descris în caseta I.11 în care a fost colectat materialul seminal destinat exportului:
II.2.1. îndeplinea condițiile stabilite în capitolul I punctul 1 din anexa A la Directiva 88/407/CEE;
II.2.2. funcționa și era supravegheat în condițiile stabilite în capitolul II punctul 1 din anexa A la
Directiva 88/407/CEE.
Centrul în care a fost colectat materialul seminal destinat exportului a fost indemn de rabie, tuberculoză,
bruceloză, antrax și pleuropneumonie contagioasă bovină în perioada de 30 de zile anterioară colectării
materialului seminal destinat exportului și în perioada de 30 de zile ulterioară colectării (în cazul
materialului seminal proaspăt până la data expedierii în Uniune).
Bovinele care se află la centrul de colectare a materialului seminal:
(3)II.4.1. provin din șepteluri care îndeplinesc condițiile prevăzute în capitolul I punctul 1 litera (b) din
anexa B la Directiva 88/407/CEE;
II.4.2. provin din șepteluri sau au fost născute din femele care respectă condițiile prevăzute în capitolul I
punctul 1 litera (c) din anexa B la Directiva 88/407/CEE sau au fost testate la vârsta de cel puțin
24 de luni în conformitate cu capitolul II punctul 1 litera (c) din anexa B la directiva menționată
anterior;
II.4.3. au fost supuse testelor solicitate în conformitate cu prevederile capitolului I punctul 1 litera (d) din
anexa B la Directiva 88/407/CEE, în cele 28 de zile anterioare perioadei de carantină;
II.4.4. au satisfăcut cerințele de izolare în carantină și de testare stabilite la punctul 1 litera (e) din
capitolul I din anexa B la Directiva 88/407/CEE;
II.4.5. au fost supuse, cel puțin o dată pe an, testelor de rutină prevăzute în capitolul II din anexa B la
Directiva 88/407/CEE.
Materialul seminal destinat exportului a fost obținut de la tauri donatori care:
II.5.1. satisfac condițiile prevăzute în anexa C la Directiva 88/407/CEE;
[II.5.2. au rămas în țara exportatoare timp de cel puțin șase luni înainte de colectarea materialului seminal
destinat exportului;
[II.5.2. au rămas în țara exportatoare timp de cel puțin 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal
de la momentul intrării și au fost importați din………………………….(1) în decursul unei
perioade de mai puțin de șase luni înainte de colectarea materialului seminal și au satisfăcut
condițiile de sănătate animală aplicabile animalelor donatoare de material seminal destinat
exportului către Uniunea Europeană;]
II.5.3. îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai jos în ceea ce privește boala limbii albastre, astfel
cum se precizează în tabel la în caseta I.27:
( 4)
fie
[II.5.3.1. au fost ținuți într-o țară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre timp de cel
puțin 60 de zile înaintea recoltării materialului seminal și pe parcursul recoltării
acestuia;]
( 4)
și/sau [II.5.3.2. au fost ținuți, pe parcursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii
albastre, într-o zonă indemnă sezonier, timp de cel puțin 60 de zile înaintea colectării
materialului seminal și pe parcursul colectării acestuia;]
( 4)
și/sau [II.5.3.3. au fost ținuți în unități protejate de vectori cel puțin timp de 60 de zile înaintea colectării
materialului seminal și pe parcursul colectării acestuia;]
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Mode l de ce rtificat „BOV-SEM-B-ENTRY”

ȚARA
( 4)

și/sau [II.5.3.4.

au fost supuși unui test serologic de depistare a anticorpilor la serogrupul de virusuri ale
bolii limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și
vaccinuri pentru animale terestre al OIE, cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de
zile pe parcursul perioadei de colectare și între 21 și 60 de zile după colectarea finală
pentru acest transport de material seminal;]
( 4)
și/sau [II.5.3.5. au fost supuși unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre,
efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale
terestre al OIE, cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge prelevate la începutul
și la sfârșitul colectării pentru acest transport de material seminal și cel puțin o dată la 7
zile (test de izolare a virusului) sau cel puțin o dată la 28 de zile, dacă este efectuat cu
reacția de polimerizare în lanț (PCR), pe parcursul colectării pentru acest transport de
material seminal;]
II.5.4. îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai jos în ceea ce privește boala hemoragică
epizootică (BHE), astfel cum se precizează în tabel la punctul I.27.:
( 4)
fie
[II.5.4.1. au fost rezidente în țara exportatoare care, conform constatărilor oficiale, este indemnă
de boala hemoragică epizootică (BHE);]
( 4)( 5)
și/sau [II.5.4.2. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de boală hemoragică epizootică (BHE): …………………………
și au fost supuși, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un
laborator autorizat:
(4)fie
[II.5.4.2.1. unui test serologic(6) pentru depistarea anticorpilor la serogrupul de virusuri
BHE, efectuat pe probe de sânge prelevate de două ori, la intervale de cel
mult 12 luni înainte de colectare și cu nu mai puțin de 21 de zile după
colectare pentru acest transport de material seminal;]]
( 4)
și/sau [II.5.4.2.2. unui test serologic(6) pentru depistarea anticorpilor la serogrupul de virusuri
BHE, efectuat pe probe prelevate la intervale de cel mult 60 de zile în
perioada de colectare a materialului seminal, precum și între 21 și 60 de
zile după ultima colectare pentru acest transport de material seminal.]]
( 4)
și/sau [II.5.4.2.3. unui test de identificare a agentului(6), efectuat pe probe de sânge prelevate
la începutul și la sfârșitul perioadei de colectare și cel puțin o dată la 7 zile
(test de izolare a virusului) sau cel puțin o dată la 28 de zile, dacă este
efectuat cu PCR, în timpul colectării pentru acest transport de material
seminal.]]
Materialul seminal destinat exportului a fost colectat după data la care centrul a fost autorizat de către
II.6.
autoritățile naționale competente ale țării exportatoare.
Materialul seminal destinat exportului a fost procesat, depozitat și transportat în condiții care respectă
II.7.
prevederile Directivei 88/407/CEE.
Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Mode l de ce rtificat „BOV-SEM-B-ENTRY”

ȚARA

Partea I:
Caseta I.6: „Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui certificat
pentru un produs în tranzit.
Caseta I.11:
„Locul de origine” corespunde centrului de colectare a materialului seminal care a fost inclus, în
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 88/407/CEE, în lista publicată pe site-ul
Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm și unde materialul seminal a fost
colectat.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.21:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.22:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
„Cantitatea” corespunde numărului de paiete de material seminal colectate la o anumită dată de la un
taur donator identificat care respectă condițiile speciale în ceea ce privește boala limbii albastre și
BHE.
Partea II:
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la bovine.
(2)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din
web
al
Comisiei:
Directiva
88/407/CEE
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(3)
Pentru Noua Zeelandă, care figurează cu mențiunea „XII” în coloana 6 din partea 1 a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (JO L 73, 20.3.2010, p. 1), șeptelurile de bovine oficial
indemne de tuberculoză sunt considerate echivalente cu șeptelurile de bovine din statele membre recunoscute
ca fiind oficial indemne de tuberculoză pe baza condițiilor prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa A secțiunea
I la Directiva 64/432/CEE a Consiliului.
(4)
Se elimină, după caz.
(5)
Obligatoriu pentru Australia, Canada și Statele Unite.
(6)
Standardele pentru testele de depistare a virusului BHE sunt descrise în capitolul referitor la boala limbii
albastre (2.1.3) din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 41
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA BOVINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎNAINTE
DE 1 IANUARIE 2005, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 88/407/CEE A
CONSILIULUI, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA
93/60/CEE A CONSILIULUI, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL
DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-C-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/741

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producției

T est
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Mode l de ce rtificat BOV-SEM-C-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
……………………………………………………………………………………………….
(numele țării exportatoare) (1)
nu a fost infectată cu pestă bovină și cu febră aftoasă în perioada de 12 luni imediat anterioară colectării
materialului seminal destinat exportului și până la data expedierii acestuia și nu a avut loc nicio
vaccinare împotriva acestor boli în decursul aceleiași perioade.
Materialul seminal descris mai sus a fost colectat înainte de data de 31 decembrie 2004 într-un centru de
II.2.
colectare a materialului seminal(2) care:
II.2.1.
îndeplinea condițiile stabilite în capitolul I din anexa A la Directiva 88/407/CEE;
II.2.2.
funcționa și era supravegheat în condițiile stabilite în capitolul II din anexa A la Directiva 88/407/CEE.
II.3.
Centrul la care a fost colectat materialul seminal destinat exportului a fost indemn de rabie, tuberculoză,
bruceloză, antrax și pleripneumonie contagioasă bovină, cu 30 de zile înainte de data colectării
materialului seminal destinat exportului și la 30 de zile după colectare.
La vremea respectivă, materialul seminal descris mai sus a fost colectat, iar toate bovinele din centrul de
II.4.
colectare a materialului seminal:
II.4.1.
proveneau din efective și/sau au fost născute din femele care respectă condițiile prevăzute la punctul 1
literele (b) și (c) din capitolul I la anexa B din Directiva 88/407/CEE;
au fost supuse, în termen de 30 de zile înaintea perioadei de carantină și cu rezultate negative:
II.4.2.
–
testelor prevăzute în capitolul I punctul 1 litera (d) punctele (i), (ii) și (iii) din anexa B la
Directiva 88/407/CEE; și
–
unui test de seroneutralizare sau test ELISA de depistare a rinotraheitei infecțioase
bovine/vulvovaginitei postuloase infecțioase; și
unui test de izolare a virusului (test de imunofluorescență sau test de imunoperoxiază) pentru
–
diareea virotică bovină, amânat până când animalul a atins vârsta de șase luni în cazul animalelor
mai tinere;
II.4.3.
au fost supuse perioadei de 30 de zile de carantină și au fost supuse, cu rezultate negative, următoarelor
teste sanitare:
–
pentru bruceloză, un test serologic efectuat în conformitate cu procedura stabilită în anexa C la
Directiva 64/432/CEE;
–
pentru infecția cu Campylobacter fetus, fie un test de imunofluorescență sau un test de cultură pe
o probă de material prepuțial sau de spălătură vaginală artificială, fie, în cazul femelelor, un test
de aglutinare a mucusului vaginal;
–
pentru infecția cu Trichomonas foetus, fie un examen microscopic și un test de cultură pe o probă
de material prepuțial sau de spălătură vaginală artificială, fie, în cazul femelelor, un test de
aglutinare a mucusului vaginal;
au fost supuse, cel puțin o dată pe an, cu rezultate negative, testelor de rutină prevăzute în capitolul II
II.4.4.
punctul 1 literele (a), (b) și (c) din anexa B la Directiva 88/407/CEE.
II.5.
La momentul colectării materialului seminal descris în partea I,
II.5.1.
toate femelele aflate în centru au fost supuse, cel puțin o dată pe an și cu rezultate negative, unui test de
aglutinare a mucusului vaginal pentru depistarea infecției cu Campylobacter fetus, și
II.5.2.
toți taurii utilizați pentru obținerea de material seminal au fost supuși, cu rezultate negative, fie unui test
de imunofluorescență, fie unui test de cultură pentru detectarea infecției cu Campylobacter fetus pe o
probă de material prepuțial sau de spălătură vaginală artificială, efectuate în decurs de 12 luni înaintea
colectării.
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II.6.
II.6.1.
( 3)
fie
( 3)

fie

II.6.3.
fie

( 3)

( 3)

fie

( 3)

fie
fie
II.6.5.

( 3)

II.6.6.

II.6.7.

II.6.8.

II.7.
II.8.

Materialul seminal destinat exportului a fost obținut de la tauri donatori care:
satisfac condițiile prevăzute în anexa C la Directiva 88/407/CEE;
[II.6.2. au fost rezidente în țara exportatoare în decursul celor șase luni imediat anterioare colectării
materialului seminal destinat exportului;]
[II.6.2. au fost importați din ………………………….(1) după ce au petrecut mai puțin de șase luni în
țara exportatoare și la momentul exportului au satisfăcut condițiile de sănătate animală aplicabile
animalelor donatoare de material seminal destinat exportului către Uniunea Europeană;]
se află într-un centru de colectare a materialului seminal în care:
[nu toate bovinele au fost vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine și au fost supuse cel
puțin o dată pe an și cu rezultate negative unui test de seroneutralizare sau test ELISA împotriva
rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecțioase;]
[bovinele care nu sunt vaccinate împotriva rinotraheitei infecțioase bovine au fost supuse, cel puțin o
dată pe an și cu rezultate negative, unui test de seroneutralizare sau test ELISA împotriva rinotraheitei
infecțioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecțioase, iar testarea împotriva rinotraheitei infecțioase
bovine nu este efectuată în cazul taurilor care au fost vaccinați pentru prima oară împotriva
rinotraheitei infecțioase bovine la centrul de inseminare după ce au fost testați cu rezultate negative
printr-un test de seroneutralizare sau test ELISA împotriva rinotraheitei infecțioase
bovine/vulvovaginitei postuloase infecțioase și care, după prima vaccinare, au fost revaccinați în mod
regulat la intervale de nu mai mult de șase luni;]
[II.6.4. nu au fost vaccinați împotriva rinotraheitei infecțioase bovine,]
[II.6.4. au fost vaccinați împotriva rinotraheitei infecțioase bovine în conformitate cu punctul II.6.3.;].
îndeplinesc condițiile de import de material seminal provenit de la bovine stabilite în capitolul referitor
la febra catarală ovină din Codul Internațional de Sănătate a Animalelor Terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE), în funcție de statutul țării sau de zona de rezidență;****
au fost rezidente în țara exportatoare în care există următoarele serotipuri de boală hemoragică
epizootică (BHE): ……………………………..: și au fost supuși de două ori la intervale de cel mult 12
luni și cu rezultate negative, unui test de imunodifuzie pe gel de agar(4) și unui test de seroneutralizare
pentru toate serotipurile de BHE enumerate mai sus, efectuate într-un laborator autorizat pe probe de
sânge prelevate înainte de colectarea materialului seminal și cu nu mai puțin de 21 de zile după
aceasta;***
au fost rezidente în țara exportatoare în care există următoarele serotipuri de boală hemoragică
epizootică (BHE): ……………………………..: și au fost supuși, cu rezultate negative, înainte de
intrare și la intervale de șase luni, unui test de imunodifuzie pe gel de agart(4) și unui test de
seroneutralizare pentru toate serotipurile BHE enumerate mai sus, efectuate într-un laborator
autorizat;**
au fost supuși de două ori la intervale de cel mult 12 luni, cu rezultate negative, unui test de
seroneutralizare pentru detectarea prezenței virusului Akabane, efectuat într-un laborator autorizat pe
probe de sânge prelevate înainte de și cu nu mai puțin de 21 de zile după colectarea materialului
seminal.*
Materialul seminal destinat exportului a fost colectat după data la care centrul a fost autorizat de către
autoritățile naționale competente ale țării exportatoare.
Materialul seminal destinat exportului a fost procesat, depozitat și transportat în condiții care respectă
prevederile Directivei 88/407/CEE, înainte de modificarea acesteia prin Directiva 2003/43/CE.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
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În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.6: „Operatorul responsabil pentru transport”: Această casetă se completează doar în cazul unui certificat
pentru un produs în tranzit.
Caseta I.11:
„Locul de origine” corespunde centrului de colectare în care materialul seminal a fost colectat.
Caseta I.12:
„Locul de destinație”: Această casetă se completează doar în cazul unui certificat pentru un
produs în tranzit.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.21:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.22:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” este anterioară datei de 31 decembrie 2004 și se indică în următorul
format: zz/ll/aaaa.
„Numărul de autorizare al centrului/unității” corespunde numărului de autorizare al centrului de
colectare a materialului seminal autorizat în care a fost colectat materialul seminal.
Partea II:
(1)
(2)

(3)
(4)

****
***
**
*

Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la bovine.
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 9 alineatul
(2) din Directiva 88/407/CEE pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
Se elimină, după caz.
Standardele pentru testele de depistare a virusului BHE sunt descrise în capitolul referitor la febra
catarală ovină din Manualul privind testele de diagnosticare și vaccinurile pentru animalele terestre.
A se folosi numai de către Australia, Canada și SUA.
A se folosi numai de către Australia și SUA.
A se folosi numai de către Canada.
A se folosi numai de către Australia.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 42
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA
BOVINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DE ECHIPA DE
COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU
A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „BOV-OOCYTES-EMB-AENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est

31.3.2021
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/747

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Oocitele(1)/ embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1)
descriși în partea I sunt destinați reproducerii artificiale și au fost obținuți de la animale donatoare care
provin dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a oocitelor(1)/ embrionilor(1)proveniți de la bovine și
enumerați în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii
sale;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la
data expedierii lor;]
în care nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift, cu pleuropneumonia
II.1.3.
contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel puțin 12 luni
imediat anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data
expedierii lor;
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
II.1.4.
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift și a pleuropneumoniei contagioase bovine
într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1) și până la data expedierii lor și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță,
teritoriul terț sau zonă din acestea în perioada respectivă.
( 1)
[II.2. Embrionii recoltați in vivo proveniți și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați și depozitați, și
expediați de către centrul de colectare de embrioni(3) care
II.3.1.
este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.]
( 1)
[II.2. Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși în partea I au fost colectați,
prelucrați și depozitați, și expediați de către echipa de producere de embrioni(3) care
II.3.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686.]
(1)
Oocitele / embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținuți de la animale donatoare care provin
II.3.
din unități
II.3.1.
indemne de infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M.
tuberculosis), și nu au fost ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;
indemne de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost ținute anterior
II.3.2.
în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;
( 1)
fie [II.3.3.
indemne de infecția cu leucoza enzootică bovină, și nu au fost ținute anterior în nicio unitate
cu un statut sanitar inferior;]
( 1)
fie [II.3.3.
nu sunt indemne de leucoză enzootică bovină, iar medicul veterinar oficial responsabil de
unitatea de origine a certificat că, în cursul unei perioade de cel puțin 3 ani, nu a existat niciun
caz clinic de leucoză enzootică bovină;]
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( 1)

fie [II.3.4.
( 1)

fie [II.3.4.

II.3.5.

II.4.

indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, și nu au fost
ținute anterior în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;]
nu sunt indemne de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă și
medicul veterinar oficial responsabil de unitatea de origine a certificat că, cel puțin în cursul
celor 12 luni precedente, nu a existat niciun caz clinic de rinotraheită infecțioasă
bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă;]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în ultimele 30 de
zile anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), și
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2
ani anteriori colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2
ani înainte de colectarea(1)/producerea(1) oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma
ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație până când

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate, și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza
animalelor (Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic
prevăzute în partea 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al
Comisiei, desfășurat, cu rezultate negative, pe probe prelevate la cel puțin 6
luni după ce animalele infectate au fost îndepărtate din unitate;]
(1)
(1)
Oocitele / embrionii descrise/descriși în partea I au fost obținuți de la animale donatoare care
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu virusul febrei
Văii de Rift, a pleuropneumoniei contagioase bovine și a dermatozei nodulare contagioase;
II.4.2.
au rămas timp de cel puțin 6 luni înainte de data colectării(1)/ producției(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1) într-o țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
II.4.3.
timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1) și în perioada de colectare
II.4.3.1.
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, a pleuropneumoniei contagioase bovine sau a
dermatozei nodulare contagioase, sau a unei boli emergente relevante pentru
bovine;
II.4.3.2.
au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor ((Trypanosoma evansi), leucoza enzootică bovină,
rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, diareea
virală bovină, infecții cu virusul bolii hemoragice epizootice, infecții cu virusul
bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
II.4.3.3.
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.3.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.3.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.3.4.
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II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al echipei și
nu a prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile în ziua colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.4.6.1.
provin din unități

− situate într-o zonă în care nu a fost raportată febra aftoasă pe o rază de 10 km
în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile imediat anterioară
datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 3 luni
imediat anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
( 1)
fie [II.4.6.2.
nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)( 4)
fie [II.4.6.2.
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de 12 luni anterioară datei
colectării embrionilor și
II.4.6.2.1. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de cel puțin
30 de zile imediat anterioară datei de colectare de embrioni;
II.4.6.2.2. materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat de la un
donator de sex masculin care îndeplinește condițiile prevăzute în
partea 5 capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 sau materialul seminal îndeplinește condițiile
stabilite în partea 5 capitolul I punctul 2 din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.4.6.2.3. înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină în
conformitate cu recomandările manualului IETS(5);
II.4.6.2.4. embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru o
perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în cursul
acestei perioade animalul donator nu a prezentat semne clinice de
febră aftoasă;]
( 1)( 6)
[II.4.7.
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
( 1)
fie
[II.4.7.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor și pe
parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în care nu a
fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 124) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]
( 1)
și/sau [II.4.7.2. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări,
într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea, care dispune de un program
aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile
1-24);]
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( 1)

și/sau [II.4.7.3.

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări,
într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea în care autoritatea competentă de
la locul de origine a transportului de oocite(1)/ embrioni(1) produși in vitro a obținut
în prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la
acceptarea transportului de oocite(1)/ embrioni(1) produși in vitro;]
( 1)
și/sau [II.4.7.4. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări;]
( 1)
și/sau [II.4.7.5. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a oocitelor;]
( 1)
și/sau [II.4.7.6. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test de identificare a agentului pentru
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) efectuat pe o probă de sânge prelevată
în ziua colectării oocitelor;]]
( 1)( 6)
[II.4.8.
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
( 1)
fie
[II.4.8.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din
acestea în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7 cel puțin în ultimii 2 ani
precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității respective;]
( 1)
și/sau [II.4.8.2. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea oocitelor și pe parcursul acestei colectări;]
( 1)
și/sau [II.4.8.3. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost supuse,
cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator
oficial:
(1)fie
[II.4.8.3.1. un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă de sânge prelevată în
intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data colectării oocitelor;]]
( 1)
și/sau [II.4.8.3.2. un test de identificare a agentului pentru EHDV 1-7 efectuat, cu
rezultate negative, pe o probă de sânge prelevată în ziua colectării
oocitelor.]]]
( 1)( 6)
[II.4.9.
respectă cerințele de sănătate animală stabilite în partea 1 capitolul III din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;]
Oocitele(1)/ embrionii(1) descriși în partea I
II.5.
II.5.1.
au fost colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală
stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea 4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
această marcă este indicată în caseta I.27;
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II.5.3.

sunt transportați într-un container care:
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de colectare sau
de către echipa de producție a embrionilor sub responsabilitatea medicului
veterinar al echipei, sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă
numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
II.5.3.2.
de unică folosință;
(1)(7)[II.5.3.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]
( 1)( 8)
[II.5.4.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.5.5.
sunt transportați într-un container în care sunt separați între ei prin compartimente fizice sau
sunt plasați în pungi de protecție secundare.]
( 1)( 9)
[II.6.Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși în partea
I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal provenit dintr-un centru
de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a materialului germinativ sau dintr-un
centru de depozitare a materialului germinativ aprobate pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea
materialului seminal de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu terț sau zonă din acestea
enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul seminal
provenit de la bovine sau de către autoritatea competentă a unui stat membru.]
( 1)( 10)
[II.7.
Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice11 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

Observații
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.24:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni. Numai centrele de colectare sau de producere de
embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
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Caseta I.27:

„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Tipul”: Se precizează dacă este vorba de oocite, embrioni recoltați in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producerii”: Se indică data la care au fost colectate sau produse
oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Numai centrele de colectare sau de producere de embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul
(3)
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
web
al
Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo.
(5)
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
(6)
Se aplică transportului de oocite și de embrioni produși in vitro.
(7)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.
(8)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.
(9)
Nu se aplică oocitelor.
(10) Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(11) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 43
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE EMBRIONI RECOLTAȚI IN
VIVO PROVENIȚI DE LA BOVINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021 ÎN CONFORMITATE CU
DIRECTIVA 89/556/CEE A CONSILIULUI, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE DE EMBRIONI CARE A COLECTAT
EMBRIONII (MODEL „BOV-)in-vivo-EMB-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial din ……….…………..........……………….… certific că:
(țara exportatoare) ( 1)
II.1.
II.1.1.
( 2)

fie

( 2)

fie

Embrionii destinați exportului:
au fost colectați în țara exportatoare, care, conform constatărilor oficiale:
II.1.1.1. a fost indemnă de pestă bovină în perioada de 12 luni imediat anterioară colectării lor;
[II.1.1.2. a fost indemnă de febră aftoasă și de dermatoză nodulară contagioasă în perioada de 12 luni
imediat anterioară colectării și nu a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă.]
[II.1.1.2. nu a fost indemnă de febră aftoasă sau de dermatoză nodulară contagioasă pe parcursul celor 12
luni imediat anterioare colectării sau a efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă, și:
embrionii nu au fost obținuți prin penetrarea zonei pelucide,
embrionii au fost depozitați în condiții autorizate cel puțin timp de 30 de zile imediat după
colectare,
− femelele donatoare provin din exploatații în care niciun animal nu a fost vaccinat împotriva
febrei aftoase sau a dermatozei nodulare contagioase în cursul celor 30 de zile anterioare
colectării și niciun animal dintr-o specie predispusă la febra aftoasă sau la dermatoza
nodulară contagioasă nu a arătat semne clinice ale bolilor respective pe parcursul celor 30
de zile înainte și cel puțin 30 de zile după ce embrionii au fost colectați.]
au fost colectați de către o echipă de colectare de embrioni(3) care:
−
−

Partea II: Certificare

II.1.2.

a fost aprobată în conformitate cu capitolul I din anexa A la Directiva 89/556/CEE;
a efectuat colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor în conformitate cu capitolul
II din anexa A la Directiva 89/556/CEE;
−
a fost inspectată de un medic veterinar oficial cel puțin de două ori pe an.
au fost colectați și tratați în spații situate într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 10 km în jurul
acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala hemoragică
epizootică, stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză
nodulară contagioasă pe parcursul celor 30 de zile imediat anterioare colectării și până la expedierea către
Uniune, în cazul embrionilor proaspeți, sau pe parcursul a 30 de zile de la colectare, în cazul embrionilor
care fac obiectul unei stocări obligatorii pentru cel puțin 30 de zile în conformitate cu punctul II.1.1.2.
din momentul colectării și timp de 30 de zile după colectare sau, în cazul embrionilor proaspeți, până la
data expedierii lor către Uniune, au fost depozitați în spații situate într-o zonă în care, pe o rază de cel
puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor oficiale, cazuri de febră aftoasă,
stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară
contagioasă.
au fost colectați de la femele donatoare, care:
II.1.5.1. au fost ținute, în perioada de 30 de zile imediat anterioară colectării, în spații situate într-o zonă
în care, pe o rază de cel puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor
oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala limbii albastre, boala hemoragică epizootică, stomatită
veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară
contagioasă;
II.1.5.2. nu au prezentat semne de boală în ziua colectării;
II.1.5.3. au petrecut cele șase luni imediat anterioare colectării pe teritoriul țării exportatoare în cel mult
două turme:

−
−

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

−
−
−
−

care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de tuberculoză în cursul acelei
perioade,
care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de bruceloză în cursul acelei perioade,
care au fost indemne de leucoză enzootică bovină sau în care niciun animal din specia
bovină nu a prezentat semne clinice de leucoză enzootică bovină în cursul ultimilor trei ani,
în care niciun animal din specia bovină nu a prezentat semne clinice de rinotraheită
infecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă în cursul ultimelor 12 luni.
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II.1.6.

Embrionii destinați exportului au fost obținuți prin inseminare artificială folosind material seminal
provenit din centre de recoltare sau de depozitare a materialului seminal autorizate pentru colectarea,
tratarea și/sau depozitarea materialului seminal de către autoritatea competentă dintr-o țară terță sau dintro parte a unei țări terțe menționată în anexa I la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE(4) sau de către
autoritatea competentă a unui stat membru.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a embrionilor proveniți de la bovine, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.6:
Caseta I.11:
Caseta I.19:
Caseta I.21:
Caseta I.22:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui
certificat pentru un produs în tranzit.
„Locul de expediere” corespunde echipei de colectare de embrioni care trimite embrionii către
Uniune și care figurează, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/556/CEE, pe
site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Tip”: Se alege „embrioni recoltați in vivo”.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” se indică în următorul format: zz.ll.aaaa
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului” corespunde echipei de colectare de
embrioni care a colectat, prelucrat și depozitat embrionii; și care figurează, în conformitate cu
articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/556/CEE, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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Partea II:
(1)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru embrionii proveniți de la bovine.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai echipele de colectare de embrioni care, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva
web
al
Comisiei:
89/556/CEE,
figurează
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
JO L 247, 24.9.2011, p. 32.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 44
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE EMBRIONI PRODUȘI IN
VITRO PROVENIȚI DE LA BOVINE, PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI
ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021 ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 89/556/CEE
A CONSILIULUI, CONCEPUȚI UTILIZÂND MATERIAL SEMINAL CARE
RESPECTĂ CERINȚELE DIRECTIVEI 88/407/CEE A CONSILIULUI, EXPEDIATE
DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A PRODUS EMBRIONII(MODEL „BOV-in- vitro-EMB-C-ENTRY”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/759

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

că:

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial din……….…………..........……………….… certific prin prezenta
(țara exportatoare) ( 1)

II.1.

( 2)

fie

( 2)

Partea II: Certificare

fie

Embrionii
II.1.1.
II.1.1.1.
[II.1.1.2.
[II.1.1.2.

II.1.2.

II.2.

II.3.

II.4.

destinați exportului:
au fost produși în țara exportatoare, care, conform constatărilor oficiale:
a fost indemnă de pestă bovină în perioada de 12 luni imediat anterioară producerii lor;
a fost indemnă de febră aftoasă și de dermatoză nodulară contagioasă în perioada de 12 luni
imediat anterioară producerii lor și nu a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă.]
nu a fost indemnă de febră aftoasă sau de dermatoză nodulară contagioasă în perioada de 12
luni imediat anterioară producerii lor sau a efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă, și
− embrionii nu au fost obținuți prin penetrarea zonei pelucide,
− embrionii au fost depozitați în condiții autorizate cel puțin timp de 30 de zile imediat după
producere,
− femelele donatoare provin din exploatații în care niciun animal nu a fost vaccinat împotriva
febrei aftoase sau a dermatozei nodulare contagioase în cursul celor 30 de zile anterioare
colectării și niciun animal dintr-o specie predispusă la febra aftoasă sau la dermatoza
nodulară contagioasă nu a arătat semne clinice ale boilor respective pe parcursul celor 30 de
zile înainte și cel puțin 30 de zile după ce oocitele au fost colectate.]
au fost produși de către o echipă de producere de embrioni(3) care:

− a fost aprobată în conformitate cu capitolul I din anexa A la Directiva 89/556/CEE,
− a produs, prelucrat, depozitat și transportat embrionii în conformitate cu capitolul II din
anexa A la Directiva 89/556/CEE,
− a fost inspectată de un medic veterinar oficial cel puțin de două ori pe an.
Oocitele folosite pentru producerea embrionilor destinați exportului au fost colectate în spații situate într-o
zonă în care, pe o rază de cel puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor
oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala hemoragică epizootică, stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift,
pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară contagioasă pe parcursul celor 30 de zile
imediat anterioare colectării și până la expedierea către Uniune, în cazul embrionilor proaspeți, sau pe
parcursul a 30 de zile de la colectare, în cazul embrionilor care fac obiectul unei depozitări obligatorii
pentru cel puțin 30 de zile în conformitate cu punctul II.1.1.2.
Din momentul colectării oocitelor și timp de 30 de zile după colectare sau, în cazul embrionilor proaspeți,
până la data expedierii, embrionii destinați exportului au fost depozitați în spații situate într-o zonă în care,
pe o rază de cel puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor oficiale, cazuri de
febră aftoasă, stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau
dermatoză nodulară contagioasă.
Femelele donatoare de oocite utilizate pentru producerea embrionilor destinați exportului:
II.4.1.
au fost ținute, în perioada de 30 de zile imediat anterioară colectării oocitelor, în spații situate
într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 10 km, nu s-au semnalat, conform constatărilor
oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala limbii albastre, boala hemoragică epizootică, stomatită
veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară
contagioasă;
II.4.2.
nu au prezentat semne de boală în ziua colectării;
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Mode l de ce rtificat BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

ȚARA

II.4.3.

( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)

fie

II.5.
( 2)

fie

( 2)

fie

au petrecut cele șase luni imediat anterioare colectării pe teritoriul țării exportatoare în cel mult
două turme:

− care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de tuberculoză în cursul acelei
perioade,
− care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de bruceloză în cursul acelei perioade,
− care au fost indemne de leucoză enzootică bovină sau în care niciun animal din specia
bovină nu a prezentat semne clinice de leucoză enzootică bovină în cursul ultimilor trei ani,
− în care niciun animal din specia bovină nu a prezentat semne clinice de rinotraheită
infecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă în cursul ultimelor 12 luni;
[II.4.4.
au fost ținute într-o țară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre cel puțin timp de 60
de zile înaintea colectării oocitelor și pe parcursul colectării acestora.]
[II.4.4.
au fost ținute pe parcursul unei perioade indemne sezonier sau au fost protejate împotriva
vectorului timp de cel puțin 60 de zile înainte și în timpul colectării de oocite, iar embrionii au
fost produși fără penetrarea zonei pelucide, cu excepția cazului în care femelele donatoare au
fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor pentru grupul de viruși ai bolii limbii
albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale
terestre al OIE, între 21 și 60 de zile după colectare, testul având rezultate negative, și embrionii
au fost depozitați timp de cel puțin 30 de zile.]
[II.4.4.
au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor pentru grupul de viruși ai bolii
limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru
animale terestre al OIE între 21 și 60 de zile după colectare, testul având rezultate negative, și
embrionii au fost depozitați timp de cel puțin 30 de zile.]
[II.4.4.
au fost supuse unui test de identificare a agentului, efectuat în conformitate cu Manualul de
teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE, pe o probă de sânge prelevată în
ziua colectării sau în ziua sacrificării animalelor, testul având rezultate negative, iar embrionii
au fost produși, în acest din urmă caz, fără penetrarea zonei pelucide.]
Embrionii destinați exportului au fost concepuți prin fertilizare in vitro folosind material seminal provenit
din centre de recoltare sau de depozitare a materialului seminal(4):
[II.5.1.
aprobate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 88/407/CEE și situate într-un
stat membru al Uniunii Europene, iar materialul seminal respectă cerințele Directivei
88/407/CEE.]
[II.5.1.
aprobate în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 88/407/CEE și situate într-o
țară terță sau într-o parte a unei țări terțe menționată în anexa I la Decizia de punere în aplicare
2011/630/UE, iar materialul seminal îndeplinește cerințele prevăzute în secțiunea A din partea 1
din anexa II la decizia respectivă.]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a embrionilor proveniți de la bovine, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Mode l de ce rtificat BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

ȚARA

Partea I:
Caseta I.6:
Caseta I.11:

Caseta I.19:
Caseta I.21:
Caseta I.22:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui certificat
pentru un produs în tranzit.
„Locul de expediere” corespunde echipei de producere de embrioni care trimite embrionii către
Uniune și care figurează, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/556/CEE, pe
site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Tip”: Se alege „embrioni produși in vitro”.
„Număr de identificare”:
„Identitatea femelei donatoare” corespunde identificării oficiale a animalului.
„Identitatea masculului donator” corespunde identificării oficiale a animalului.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului” corespunde echipei de producere de
embrioni care a produs, prelucrat și depozitat embrionii; și care figurează, în conformitate cu articolul
web
al
Comisiei:
8
alineatul
(2)
din
Directiva
89/556/CEE,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Partea II:
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru embrionii proveniți de la bovine.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai echipele de producere de embrioni care, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva
web
al
Comisiei:
89/556/CEE,
figurează
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Numai centrele de colectare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă a unei țări terțe, a
unui teritoriu terț sau a unei zone din acestea enumerate în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 pentru materialul seminal provenit de la bovine sau de către autoritatea competentă a unui
stat membru.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 45
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE EMBRIONI PRODUȘI IN
VITRO PROVENIȚI DE LA BOVINE, PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI
ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021 ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 89/556/CEE
A CONSILIULUI, CONCEPUȚI UTILIZÂND MATERIAL SEMINAL PROVENIT
DIN CENTRE DE COLECTARE ȘI DEPOZITARE A MATERIALULUI SEMINAL
APROBATE DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ȚARA
EXPORTATOARE, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE
PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A PRODUS EMBRIONII (MODEL „BOV-invitro-EMB-D-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.7

I.2a

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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Mode l de ce rtificat BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

că:

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial din……….…………..........……………….… certific prin prezenta
(țara exportatoare) ( 1)

II.1.

( 2)

fie

( 2)

Partea II: Certificare

fie

Embrionii
II.1.1.
II.1.1.1
[II.1.1.2.
[II.1.1.2.

II.1.2.

II.2.

II.3.

II.4.

destinați exportului
au fost produși în țara exportatoare, care, conform constatărilor oficiale:
a fost indemnă de pestă bovină în perioada de 12 luni imediat anterioară producerii lor;
a fost indemnă de febră aftoasă și de dermatoză nodulară contagioasă în perioada de 12 luni
imediat anterioară producerii lor și nu a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă.]
nu a fost indemnă de febră aftoasă sau de dermatoză nodulară contagioasă în perioada de 12
luni imediat anterioară producerii lor sau a efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase sau a
dermatozei nodulare contagioase în perioada respectivă, și
− embrionii nu au fost obținuți prin penetrarea zonei pelucide,
− embrionii au fost depozitați în condiții autorizate cel puțin timp de 30 de zile imediat după
producere,
− femelele donatoare provin din exploatații în care niciun animal nu a fost vaccinat împotriva
febrei aftoase sau a dermatozei nodulare contagioase în cursul celor 30 de zile anterioare
colectării și niciun animal dintr-o specie predispusă la febra aftoasă sau la dermatoza
nodulară contagioasă nu a arătat semne clinice ale boilor respective pe parcursul celor 30 de
zile înainte și cel puțin 30 de zile după ce oocitele au fost colectate.]
au fost produși de către o echipă de producere de embrioni(3) care:

− a fost aprobată în conformitate cu capitolul I din anexa A la Directiva 89/556/CEE;
− a produs, a prelucrat, a depozitat și a transportat embrionii în conformitate cu capitolul II
din anexa A la Directiva 89/556/CEE;
− a fost inspectată de un medic veterinar oficial cel puțin de două ori pe an.
Oocitele folosite pentru producerea embrionilor destinați exportului au fost colectate în spații situate într-o
zonă în care, pe o rază de cel puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor
oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala hemoragică epizootică, stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift,
pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară contagioasă pe parcursul celor 30 de zile
imediat anterioare colectării și până la expedierea către Uniune, în cazul embrionilor proaspeți, sau pe
parcursul a 30 de zile de la colectare, în cazul embrionilor care fac obiectul unei depozitări obligatorii
pentru cel puțin 30 de zile în conformitate cu punctul II.2.2.
Din momentul colectării oocitelor și timp de 30 de zile după colectare sau, în cazul embrionilor proaspeți,
până la data expedierii, embrionii destinați exportului au fost depozitați în spații situate într-o zonă în care,
pe o rază de cel puțin 10 km în jurul acestora, nu s-au semnalat, conform constatărilor oficiale, cazuri de
febră aftoasă, stomatită veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau
dermatoză nodulară contagioasă.
Femelele donatoare de oocite utilizate pentru producerea embrionilor destinați exportului:
II.4.1.
au fost ținute, în perioada de 30 de zile imediat anterioară colectării oocitelor, în spații situate
într-o zonă în care, pe o rază de cel puțin 10 km, nu s-au semnalat, conform constatărilor
oficiale, cazuri de febră aftoasă, boala limbii albastre, boala hemoragică epizootică, stomatită
veziculoasă, febra Văii de Rift, pleuropneumonie contagioasă bovină sau dermatoză nodulară
contagioasă;
II.4.2.
nu au prezentat semne de boală în ziua colectării;
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Mode l de ce rtificat BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

ȚARA

II.4.3.

( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)

fie

II.5.

au petrecut cele șase luni imediat anterioare colectării pe teritoriul țării exportatoare în cel mult
două turme:

− care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de tuberculoză în cursul acelei
perioade,
− care, conform constatărilor oficiale, au fost indemne de bruceloză în cursul acelei perioade,
− care au fost indemne de leucoză enzootică bovină sau în care niciun animal din specia
bovină nu a prezentat semne clinice de leucoză enzootică bovină în cursul celor trei ani
anteriori,
− în care niciun animal din specia bovină nu a prezentat semne clinice de rinotraheită
infecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă în cursul ultimelor 12 luni.
[II.4.4.
au fost ținute într-o țară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre cel puțin timp de 60
de zile înaintea colectării oocitelor și pe parcursul colectării acestora.]
[II.4.4.
au fost ținute pe parcursul unei perioade indemne sezonier sau au fost protejate împotriva
vectorului timp de cel puțin 60 de zile înainte și în timpul colectării de oocite, iar embrionii au
fost produși fără penetrarea zonei pelucide, cu excepția cazului în care femelele donatoare au
fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor pentru grupul de viruși ai bolii limbii
albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale
terestre al OIE, între 21 și 60 de zile după colectare, testul având rezultate negative, și embrionii
au fost depozitați timp de cel puțin 30 de zile.]
[II.4.4.
au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpilor pentru grupul de viruși ai bolii
limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru
animale terestre al OIE între 21 și 60 de zile după colectare, testul având rezultate negative, și
embrionii au fost depozitați timp de cel puțin 30 de zile.]
[II.4.4.
au fost supuse unui test de identificare a agentului, efectuat în conformitate cu Manualul de
teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE, pe o probă de sânge prelevată în
ziua colectării sau în ziua sacrificării animalelor, testul având rezultate negative, iar embrionii
au fost produși, în acest din urmă caz, fără penetrarea zonei pelucide.]
Embrionii destinați exportului au fost obținuți prin fertilizare in vitro folosind material seminal provenit
din centre de recoltare sau de depozitare a materialului seminal autorizate pentru colectarea, tratarea și/sau
depozitarea materialului seminal de către autoritatea competentă din țara terță sau dintr-o parte a unei țări
terțe menționată în anexa I la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE(4) sau de către autoritatea
competentă a unui stat membru.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a embrionilor proveniți de la bovine, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a embrionilor.
În conformitate cu articolul 3 litera (a) din Directiva 89/556/CEE, embrionii din specia bovină obținuți in vitro
folosind material seminal provenind din centre de colectare a materialului seminal aprobate de către țara
exportatoare, importați în condițiile stabilite în acest certificat, nu fac obiectul comerțului în interiorul Uniunii.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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ȚARA

Partea I:
Caseta I.6: „Operatorul responsabil pentru transport”: Această casetă se completează doar în cazul unui certificat
pentru un produs în tranzit.
„Locul de expediere” corespunde echipei de producere de embrioni care trimite embrionii către
Caseta I.11:
Uniune și care figurează, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/556/CEE, pe siteul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.21:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.22:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Tip”: Se alege „embrioni produși in vitro”.
„Număr de identificare”:
„Identitatea femelei donatoare” corespunde identificării oficiale a animalului.
„Identitatea masculului donator” corespunde identificării oficiale a animalului.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului” corespunde echipei de producere de
embrioni care a produs, prelucrat și depozitat embrionii; și care figurează, în conformitate cu articolul 8
web
al
Comisiei:
alineatul
(2)
din
Directiva
89/556/CEE,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Partea II:
(1)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru embrionii proveniți de la bovine.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai echipele de producere de embrioni care, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva
web
al
Comisiei:
89/556/CEE,
figurează
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul seminal provenit de la bovine.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 46
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE
ENUMERATEE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN UNITATEA
DE PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a
Consiliului, după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie
2005, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021;
stocurile de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal
care respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului;
stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal
provenit din centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal aprobate de autoritatea
competentă din țara exportatoare

(MODEL „BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4

Adresă

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume

Locul de încărcare
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Mijloace de transport

Identificare

I.2a

Adresă
Codul ISO al țării

I.13

Re fe rința certificatului

I.6

Țara

I.15

I.2

Codul ISO al țării

Țara
I.14
I.16
I.17

Data și ora plecării
Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.24

Numărul total de pachete

I.22
Codul ISO al țării
I.25

I.27
De scrierea transportului
Codul NC Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

□ Refrigerat

L 113/769

□ Congelat

□ Pe ntru piața internă

I.23

Cantitatea totală

Marca de
identificare

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a (au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2)
destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană :
II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la bovine și enumerați în anexa IX la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.3. în care nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift, cu pleuropneumonia
contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel puțin 12
luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.4. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift și a pleuropneumoniei
contagioase bovine într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(2)/
producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii
sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, teritoriul terț sau zonă din
acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(4)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(4) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(4), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(4) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
( 2)
și/sau [situat în ………………………….(5), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) proveniți de la bovine în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]
II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către unitatea de prelucrare a materialului germinativ
descrisă în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)
fie
[Modelul BOV-SEM-A -ENTRY(4);]
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ȚARA
( 2)

[Modelul
[Modelul BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-GP-STORA GE-ENTRY (4);]]
a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
( 2)( 8)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
II.2.3.
( 2)

BOV-SEM-B-ENTRY(4);]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
bovine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
Caseta I.11:
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Caseta I.12:
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
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ȚARA

Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
(3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
(1)

(6)

(7)
(8)

Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.
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Mode l de ce rtificat BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

ȚARA
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 47
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE
ENUMERATEE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a
Consiliului, după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie
2005, în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 93/60/CEE a Consiliului;
oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021;
stocurile de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal
care respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului;
stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 89/556/CEE înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal
provenit din centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal aprobate de autoritatea
competentă din țara exportatoare

(MODEL „BOV-GP-STORAGE-ENTRY”)
ȚARA
I.1

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4

Adresă

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume

Locul de încărcare
□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Mijloace de transport

Identificare

I.2a

Adresă
Codul ISO al țării

I.13

Re fe rința certificatului

I.6

Țara

I.15

I.2

Țara
I.14
I.16
I.17

Codul ISO al țării

Data și ora plecării
Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire
T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.24

Numărul total de pachete

I.22
Codul ISO al țării
I.25

I.27
De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

L 113/775

□ Refrigerat

□ Congelat

□ Pe ntru piața internă

I.23

Cantitatea totală

Marca de
identificare

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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Mode l de ce rtificat BOV-GP-STORAGE-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a (au) fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2) destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea
Europeană :
II.1.1. este situat într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la bovine și enumerați în anexa IX la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.3. în care nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift, cu pleuropneumonia
contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel puțin 12
luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.4. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift și a pleuropneumoniei
contagioase bovine într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(2)/
producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii
sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, teritoriul terț sau zonă din
acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(4)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(4) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(4), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(4) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
( 2)
și/sau [situat în ………………………….(5), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor recoltați in vivo (2)/ embrionilor produși in vitro (2) proveniți de
la bovine în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE)
2020/692 al Comisiei;]
II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către centrul de depozitare a materialului germinativ descris
în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)
fie
[Modelul BOV-SEM-A -ENTRY(4);]
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Mode l de ce rtificat BOV-GP-STORAGE-ENTRY

ȚARA
( 2)

[Modelul
[Modelul BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
[Modelul 1 din secțiunea A a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]
[Modelul 2 din secțiunea B a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]
[Modelul 3 din secțiunea C a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);]
[Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Modelul BOV-GP-STORA GE-ENTRY(4);]]
a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
( 2)( 8)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
și/sau
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
II.2.3.
( 2)

BOV-SEM-B-ENTRY(4);]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centre de
depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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Mode l de ce rtificat BOV-GP-STORAGE-ENTRY

ȚARA

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
(1)
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Mode l de ce rtificat BOV-GP-STORAGE-ENTRY

ȚARA
(6)

(7)
(8)

Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 48
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA
OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „OV/CAP-SEM-A-ENTRY”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care provine dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal provenit de la ovine(1)/caprine(1)
și enumerat în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea materialului seminal și până la data
expedierii sale;]
în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de
II.1.3.
Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, cu
pleuropneumonia contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel
puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii
sale;
II.1.4.
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei micilor
rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, a pleuropneumoniei contagioase bovine întro perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării materialului seminal și până la
data expedierii sale, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, în teritoriul terț sau întro zonă din acestea în perioada respectivă.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care, înainte de începerea
II.2.
carantinei menționate la punctul II.4.6., provin din unități
situate într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în jurul unității
II.2.1.
timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost raportată timp de cel puțin 3 luni,
și
( 1)
fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)
fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare colectării
materialului seminal, dar nu în ultimele 30 de zile imediat anterioare datei recoltării
materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de la un animal donator (cu un
minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate de material seminal prelevat în orice
moment de la un animal donator este supus unui test de izolare a virusului pentru depistarea
febrei aftoase, cu rezultate negative;]
II.2.2.
indemne de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost ținute anterior
în nicio unitate cu un statut sanitar inferior;
( 1)( 3)
[II.2.3.
în care nu au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) în ultimele 42 de zile;]
( 1)( 5)
[II.2.3.
în care supravegherea infecțiilor cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) a fost efectuată pe caprine ținute în unitățile respective cel puțin în
ultimele 12 luni, conform procedurilor prevăzute la punctele 1 și 2 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în cazul în care, în perioada respectivă,
au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și
M. tuberculosis) la caprinele ținute în unitatea respectivă, au fost luate măsuri în conformitate
cu partea 1 alineatul (3) din anexa II la Regulamentul delegat în cauză;]

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

L 113/783

Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-A-INTRA

ȚARA

II.2.4.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în ultimele 30 de
zile, și
( 1)
fie
[nu au fost raportate cazuri de infecție cu tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în
ultimii 2 ani;]
( 1)
fie [nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2 ani și, în
urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație până când

− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate;]
( 1)( 3)
[II.2.5.
în care au rămas o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de zile și în care nu a fost raportată
epididimita ovină (Brucella ovis) în perioada de 12 luni;]
( 1)( 4)
[II.2.6.
în care, în perioada de 60 de zile anterioară șederii lor în adăpostul de carantină menționată la
punctul II.4.6., au fost supuse unui test serologic pentru depistarea epididimitei ovine
(Brucella ovis) sau oricărui alt test cu o sensibilitate și o specificitate echivalente
documentate, soldat cu rezultate negative, necesar în conformitate cu partea 3 capitolul I
punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;]
( 1)( 5)
[II.2.7.
în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de 6 luni.]
II.3.
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat din centrul de
colectare a materialului seminal(6) care
II.3.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care
II.4.
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase, infecției cu virusul pestei bovine, infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, variolei ovine și
variolei caprine și pleuropneumoniei contagioase caprine;
au fost ținute o perioadă de cel puțin 6 luni înainte de data colectării materialului seminal întrII.4.2.
o țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
II.4.3.
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
II.4.4.
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
II.4.5.
pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal și în
cursul perioadei de colectare
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
II.4.5.1.
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, a
variolei ovine și a variolei caprine sau a pleuropneumoniei contagioase caprine,
sau a unei boli emergente relevante pentru ovine și caprine;
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II.4.5.2.

II.4.6.

II.4.7.

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), infecții cu virusul bolii
hemoragice epizootice, infecții cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)
și, în cazul ovinelor și a caprinelor ținute împreună cu ovinele, epididimita ovină
(Brucella ovis);
II.4.5.3.
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.5.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.5.4.
au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în adăpostul de carantină, în care au fost
prezente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
II.4.6.1.
punctul II.4.5.1.;
nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2 timp de cel
II.4.6.2.
puțin 30 de zile;
II.4.6.3.
era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km
în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;
nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
II.4.6.4.
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului seminal;
erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.4.7.1.
care nu era situat într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate
la punctul II.4.5.1.;
II.4.7.2.
în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 1)( 7)
[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 8)
[până la data expedierii transportului de material către Uniune;]
II.4.7.3.
situat într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile; și
( 1)( 7)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și de 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 8)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și până la data expedierii transportului de material
seminal către Uniune, iar animalele donatoare au fost ținute la respectivul centru
de colectare a materialului seminal o perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal;]
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II.4.8.
( 1)

fie

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

II.4.9.
( 1)

fie

( 1)

și/sau

( 1)

și/sau

respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
[II.4.8.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din
acestea indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în
care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de animale vizată;]
[II.4.8.2. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei
colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea, care dispune de un
program aprobat de eradicare împotriva infectării cu virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24);]
[II.4.8.3. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei
colectări, într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea în care autoritatea
competentă de la locul de origine a transportului de material seminal a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a respectivei zone indemne sezonier de boală și la
acceptarea transportului de material seminal;]
[II.4.8.4. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]
[II.4.8.5. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări a materialului seminal;]
[II.4.8.6. au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre
(serotipurile 1-24), cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge prelevate la
începutul și la finalul colectării materialului seminal, precum și pe parcursul
colectării materialului seminal la intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de
izolare a virusului, sau cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR;]
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
[II.4.9.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea materialului
seminal și pe parcursul acestei colectări, într-o țară terță, teritoriu sau zonă din
acestea în care nu a fost raportată prezența EHDV 1-7 cel puțin în ultimii 2 ani
precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității respective;]
[II.4.9.2. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori timp de cel puțin 60 de zile înainte de
colectarea materialului seminal și pe parcursul acestei colectări;]
[II.4.9.3. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost supuse,
cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator
oficial:
(1)fie
[II.4.9.3.1. un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7,
soldat cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de zile în cursul
perioadei de colectare și între 28 și 60 de zile de la data ultimei
colectări a materialului seminal;]]
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( 1)

și/sau [II.4.9.3.2.

un test de identificare a EHDV 1-7, cu rezultate negative, efectuat pe
probe de sânge prelevate la începutul și la finalul colectării materialului
seminal, precum și pe parcursul colectării materialului seminal la
intervale de cel puțin 7 zile, în cazul testului de izolare a virusului, sau
cel puțin o dată la 28 de zile, în cazul PCR.]]
II.4.10.
au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate în perioada de 30 de
zile anterioară începerii carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate negative,
necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.10.1.
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
( 1)( 9)
[II.4.10.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate;]
au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe de sânge prelevate într-o perioadă de cel
II.4.11.
puțin 21 de zile după începerea carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate
negative, necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I punctul 1 litera (d) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
II.4.11.1.
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
( 1)( 9)
[II.4.11.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate;]
au fost supuse, la centrul de colectare a materialului seminal, cel puțin o dată pe an,
II.4.12.
următoarelor teste de rutină obligatorii, necesare în conformitate cu partea 3 capitolul I
punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.12.1.
pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test serologic
prevăzut în partea 1 punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE)
2020/688;
( 1)( 9)
[II.4.12.2. pentru epididimita ovină (Brucella ovis), un test serologic sau orice alt test cu o
sensibilitate și o specificitate echivalente documentate.]]
(10) [II.4.13. respectă următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
II.4.13.1. au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
II.4.13.1.1.
notificarea scrapiei clasice este obligatorie;
II.4.13.1.2.
există în folosință un sistem de informare, de supraveghere și
de monitorizare;
II.4.13.1.3.
ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și
distruse complet;
hrănirea ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și oase sau
II.4.13.1.4.
cu jumări provenite de la rumegătoare, conform definiției din
Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a fost interzisă, iar
interdicția a fost pusă efectiv în aplicare pe întreg teritoriul
țării într-o perioadă care acoperă cel puțin ultimii șapte ani
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Și
[II.4.13.2.
au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani înainte de recoltarea
materialului seminal destinat exportului, într-o exploatație sau în exploatații care a (au)
respectat, în perioada respectivă, cerințele prevăzute la punctul 1.3. literele (a)-(f) din
capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, cu excepția
perioadei în care acestea au fost ținute într-un centru de colectare a materialului seminal care
respecta, în perioada în cauză, condițiile prevăzute la cele patru liniuțe de la punctul 1.3. litera
(c) subpunctul (iv) din secțiunea respectivă;]
( 1)
fie
[II.4.13.2.
sunt ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR.]]
II.5.
Materialul seminal descris în partea I
II.5.1.
a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite
în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu cerințele
prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această marcă
este indicată în caseta I.27;
II.5.3.
este transportat într-un container care:
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
II.5.3.2.
de unică folosință;
( 1)( 7)
[II.5.3.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
( 1)( 11)
[II.6.
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.6.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice a fost adăugat la materialul seminal după diluția
finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge concentrația
indicată în ml de material seminal:
( 1)
fie
[gentamicină (250 μg);]
( 1)
fie
[un amestec de penicilină (500 IU) și streptomicină (500 μg);]
( 1)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);]
( 1)
fie
[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500
μg);]
( 1)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 1)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(12) …………………………………………………, cu o
activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg);
- penicilină (500 IU) și streptomicină (500 μg);
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.6.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute, sau sub un
regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.]
( 1)

fie
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Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ovine și caprine, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal respectiv.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
Caseta I.11:
centrului de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului
de material seminal. Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în
conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul
web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm
Caseta I.12:
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Caseta I.19:
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
„Tip”: Se indică materialul seminal.
„Specie”: S alege între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Se aplică ovinelor.
(4)
Se aplică ovinelor și acelor caprine care sunt ținute împreună cu ovine.
(5)
Se aplică caprinelor.
(6)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(7)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(8)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(9)
Se aplică ovinelor și acelor caprine care sunt ținute împreună cu ovine.
(10) Se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal
(1)
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(11)
(12)

Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 49
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI
DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE ÎNAINTE DE 21
APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „OV/CAP-SEM-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/791

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Țara exportatoare ……………………………………………………………………

II.2.

Partea II: Certificare

II.3.
( 3)( 4)

fie

( 3)

fie

( 3)

fie

și

( 3)

și

(numele țării exportatoare)(1)
II.1.1.
a fost indemnă de pesta bovină, de infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, variola
ovină și caprină, pleuropneumonia contagioasă caprină și febra Văii de Rift în perioada de 12
luni imediat anterioară colectării materialului seminal destinat exportului și până la data
expedierii către Uniune și nu a avut loc nicio vaccinare împotriva acestor boli pe parcursul
aceleiași perioade;
II.1.2.
a fost indemnă de febra aftoasă în perioada de 12 luni imediat anterioară colectării
materialului seminal destinat exportului și până la data expedierii către Uniune și nu a avut loc
nicio vaccinare împotriva acestei boli pe parcursul aceleiași perioade;
Centrul de colectare a materialului seminal(2) descris în caseta I.11, la care a fost recoltat și depozitat
materialul seminal destinat exportului:
îndeplinea condițiile de autorizare a colectării de material seminal stabilite în capitolul I
II.2.1.
secțiunea I punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
a funcționat și a fost supravegheat în conformitate cu condițiile aplicabile centrelor de
II.2.2.
colectare și depozitare a materialului seminal stabilite în capitolul I secțiunea II punctul 1 din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;
Ovinele(3)/caprinele(3) care se află în centrul de colectare a materialului seminal:
II.3.1.
înainte de a ședea în adăpostul de carantină menționat la punctul II.3.3.,
[II.3.1.1. provin din teritoriul menționat în caseta I.8., care a fost recunoscut în mod oficial drept
indemn de bruceloză (B. melitensis),]
[II.3.1.1. au aparținut unei exploatații care a obținut și și-a păstrat statutul oficial de exploatație
indemnă de bruceloză (B. melitensis), în conformitate cu Directiva 91/68/CEE,]
[II.3.1.1. provin dintr-o exploatație în care toate animalele receptive la bruceloză (B. melitensis) s-au
dovedit a fi indemne de semne clinice sau de orice alte semne ale bolii respective pe parcursul
ultimelor 12 luni, în care niciunul dintre animalele din speciile ovină sau caprină nu a fost
vaccinat împotriva acestei boli, cu excepția animalelor vaccinate cu vaccin Rev. 1 cu mai mult
de doi ani în urmă, și în care toate animalele din speciile ovină și caprină în vârstă de peste
șase luni au fost supuse la cel puțin două teste(5), cu rezultate negative, efectuate pe probe
prelevate la data de …........ (data) și la data de ..…………. (data), la un interval de cel puțin
șase luni, ultimul test fiind efectuat pe parcursul celor 30 de zile înainte de intrarea în
adăpostul de carantină,]
nu au fost ținute anterior într-o exploatație cu un statut inferior;
II.3.1.2. au fost ținute, fără întrerupere, timp de cel puțin 60 de zile într-o exploatație în care nu s-a
confirmat niciun caz de epididimită ovină contagioasă (Brucella ovis) în cursul ultimelor 12
luni,
[animalele din specia ovină au fost supuse, pe parcursul celor 60 de zile anterioare șederii în
adăpostul de carantină menționat la punctul II.3.3, unui test de fixare a complementului sau
oricărui alt test cu o sensibilitate și o specificitate documentate echivalente, în vederea
detectării epididimitei contagioase, test al cărui rezultat a fost sub 50 ICFTU/ml;]
II.3.1.3. din informațiile pe care le dețin, nu provin din exploatații și nu au intrat în contact cu animale
dintr-o exploatație în care s-au constatat, pe baza sistemului oficial de notificare și în
conformitate cu declarația scrisă a proprietarului, în perioadele menționate la literele (a)-(d)
anterioare șederii animalelor în adăpostul de carantină menționat la punctul II.3.3, semne
clinice ale bolilor următoare:
agalaxia contagioasă a oilor sau a caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma
(a)
capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „cu colonii mari”), în cursul
ultimelor șase luni,
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(b)
(c)
[(d)

II.4.

paratuberculoza și limfadenita cazeoasă, în cursul ultimelor 12 luni,
adenomatoza pulmonară, în cursul ultimilor trei ani;
( 3)
fie
pentru ovine, maedi-visna sau, pentru caprine, artrita/encefalita virală caprină, în
cursul ultimilor trei ani;]
( 3)
fie
[(d)
pentru ovine, maedi-visna sau pentru caprine - artrita/encefalita virală caprină, în
cursul ultimelor 12 luni, și toate animalele infectate au fost sacrificate, iar două teste
care au fost efectuate ulterior, la un interval de cel puțin șase luni, asupra animalelor
rămase au prezentat reacție negativă;]
II.3.2.
au fost supuse următoarelor teste efectuate pe probe de sânge recoltate în cele 28 de zile
anterioare începutului perioadei de carantină menționate la punctul II.3.3 pentru:
depistarea brucelozei (B. melitensis), cu rezultate negative în fiecare caz, în
–
conformitate cu anexa C la Directiva 91/68/CEE;
–
depistarea epididimitei contagioase (Brucella. ovis), numai în cazul ovinelor, cu
rezultate negative în fiecare caz, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CEE,
sau oricărui alt test cu o sensibilitate și o specificitate documentate echivalente;
–
depistarea bolii de graniță în conformitate cu capitolul II secțiunea II punctul 1.4
litera (c) din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.3.3.
au încheiat perioada de izolare în carantină de cel puțin 28 de zile într-un adăpost de carantină
autorizat în mod special în acel scop de către autoritatea competentă, iar în perioada
respectivă:
II.3.3.1. în adăpostul de carantină au fost prezente numai animale având cel puțin același statut sanitar;
II.3.3.2. animalele au fost supuse următoarelor teste, efectuate de laboratorul autorizat de autoritatea
competentă din țara exportatoare pe probe colectate nu mai devreme de 21 de zile după
intrarea animalelor în adăpostul de carantină, pentru:
depistarea brucelozei (B. melitensis), cu rezultate negative în fiecare caz, în
–
conformitate cu anexa C la Directiva 91/68/CEE;
–
depistarea epididimitei contagioase (Brucella. ovis), numai în cazul ovinelor, cu
rezultate negative în fiecare caz, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CEE,
sau oricărui alt test cu o sensibilitate și o specificitate documentate echivalente;
–
depistarea bolii de graniță în conformitate cu capitolul II secțiunea II punctul 1.6 din
anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.3.4.
au fost supuse, cel puțin o dată pe an, testelor de rutină pentru:
–
depistarea brucelozei (B. melitensis), cu rezultate negative în fiecare caz, în
conformitate cu anexa C la Directiva 91/68/CEE;
–
depistarea epididimitei contagioase (Brucella. ovis), numai în cazul ovinelor, cu
rezultate negative în fiecare caz, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CEE,
sau oricărui alt test cu o sensibilitate și o specificitate documentate echivalente;
–
depistarea bolii de graniță, în conformitate cu capitolul II secțiunea II punctul 5 litera
(c) din anexa D la Directiva 92/65/CEE.
Materialul seminal destinat exportului a fost obținut de la berbeci(3)/țapi(3) donatori care:
II.4.1.
au fost introduși în centrul autorizat de colectare a materialului seminal cu permisiunea
expresă a medicului veterinar al centrului.
nu prezintă niciun semn clinic de boală în ziua intrării în centrul autorizat de colectare a
II.4.2.
materialului seminal și în ziua colectării materialului seminal;
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( 3)

[II.4.3.

( 3)

[II.4.3.

fie
fie

II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.
II.4.6.1.

II.4.6.2.

( 3)

[II.4.7.

( 3)

[II.4.7.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

fie

[II.4.8.

( 3)( 6)

[II.4.9.

( 3)

[II.4.9.

fie
fie

fie
fie
fie
fie

fie

fie

(3)fie

nu au fost vaccinați împotriva febrei aftoase în perioada de 12 luni anterioară recoltării
materialului seminal;]
au fost vaccinați împotriva febrei aftoase cu cel puțin 30 de zile înaintea recoltării, iar 5 % din
materialul seminal provenit din fiecare recoltare (cu un minim de cinci lamele) a fost supus
unui test de izolare a virusului pentru depistarea febrei aftoase, cu rezultate negative;]
au fost ținuți într-un centru autorizat de colectare a materialului seminal pe parcursul unei
perioade neîntrerupte de cel puțin 30 de zile imediat înaintea recoltării materialului seminal, în
cazul recoltării de material seminal proaspăt;
nu s-au reprodus pe cale naturală după intrarea în adăpostul de carantină menționat la punctul
II.3.3. și până în ziua recoltării de material seminal, inclusiv în ziua respectivă;
au fost ținuți în centre autorizate de colectare a materialului seminal:
care au fost indemne de febra aftoasă pe o perioadă de cel puțin trei luni anterioare colectării
și pe o perioadă de 30 de zile ulterioare colectării sau, în cazul materialului seminal proaspăt,
până la data expedierii, aceste centre fiind situate în centrul unei zone cu o rază de 10
kilometri în care nu s-a înregistrat niciun caz de febră aftoasă cel puțin pe parcursul celor 30
de zile anterioare colectării materialului seminal;
care au fost, pe parcursul perioadei care începe cu 30 de zile înaintea recoltării și se încheie la
30 de zile după recoltarea materialului seminal sau, în cazul materialului seminal proaspăt,
până la data expedierii, indemne de bruceloză (B. melitensis), epididimită contagioasă
(Brucella ovis), antrax și rabie;
au rămas în țara exportatoare cel puțin pe parcursul celor șase luni anterioare recoltării
materialului seminal destinat exportului;]
pe parcursul celor șase luni anterioare recoltării materialului seminal, au îndeplinit condițiile
de sănătate animală aplicabile animalelor donatoare de material seminal destinat exportului
către Uniune și au fost importați în țara exportatoare cu cel puțin 30 de zile înainte de
recoltarea materialului seminal de la ................................….(1);]
au fost ținuți într-o țară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre timp de cel puțin 60
de zile înaintea recoltării materialului seminal și pe parcursul recoltării acestuia;]
au fost ținuți, pe parcursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii albastre,
într-o zonă indemnă sezonier, timp de cel puțin 60 de zile înaintea recoltării materialului
seminal și pe parcursul recoltării acestuia;]
au fost ținuți într-o unitate protejată împotriva vectorilor cel puțin pe parcursul a 60 de zile
înaintea recoltării materialului seminal și pe parcursul recoltării acestuia;]
au fost supuși unui test serologic de depistare a anticorpilor la grupul de virusuri ale bolii
limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru
animale terestre al OIE, testul având rezultate negative, asupra unor probe de sânge prelevate
cel puțin o dată la 60 de zile pe parcursul perioadei de recoltare și între 21 și 60 de zile după
ultima recoltare de material seminal pentru prezentul transport;]
au fost supuși unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre, efectuat
în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre asupra
unor probe de sânge prelevate la începutul și la finalul recoltării de material seminal pentru
prezentul transport și cel puțin o dată la 7 zile (test de izolare a virusului) sau cel puțin o dată
la 28 de zile (test PCR) pe parcursul recoltării de material seminal pentru prezentul transport,
testul având rezultate negative;]
au fost rezidente în țara exportatoare care, conform constatărilor oficiale, este indemnă de
boala hemoragică epizootică (BHE);]
au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există următoarele
serotipuri de boală hemoragică epizootică (BHE): .................................... și au fost supuși, cu
rezultate negative în fiecare caz:
[unui test serologic(7) pentru depistarea anticorpilor la grupul de virusuri BHE, efectuat într-un
laborator autorizat pe probe de sânge prelevate de două ori nu mai mult decât cu 12 luni
înainte și nu mai puțin decât la 21 de zile de la ultima colectare pentru prezentul transport de
material seminal.]]
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( 3)

[unui test
pentru depistarea anticorpilor la grupul de virusuri BHE, efectuat într-un
laborator autorizat pe probe de sânge prelevate la intervale care să nu depășească 60 de zile în
perioada de recoltare a materialului seminal, precum și între 21 și 60 de zile de la ultima
recoltare pentru prezentul transport de material seminal.]]
( 3)
fie
[unui test de identificare a agentului(7), efectuat într-un laborator autorizat, pe probe de sânge
recoltate la început și la sfârșit, și cel puțin o dată la 7 zile (test de izolare a virusului) sau cel
puțin o dată la 28 de zile (testul PCR) în timpul recoltării pentru prezentul transport de
material seminal.]]
respectă următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
II.4.10.
II.4.10.1. au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
notificarea scrapiei clasice este obligatorie;
II.4.10.1.1.
II.4.10.1.2.
există în folosință un sistem de informare, de supraveghere și de
monitorizare;
II.4.10.1.3.
ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și
distruse complet;
interdicția de hrănire a ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și
II.4.10.1.4.
oase sau cu jumări provenite de la rumegătoare a fost introdusă și
pusă efectiv în aplicare pe întreg teritoriul țării respective de cel
puțin șapte ani;
Și
( 3)
fie
[II.4.10.2.
au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani înainte de data
colectării materialului seminal, într-o exploatație sau în exploatații care respectă/au respectat,
în ultimii trei ani înainte de recoltarea materialului seminal care urmează a fi exportat,
cerințele stabilite la punctul 1.3. capitolul A secțiunea A literele (a) - (f) din anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]
( 3)
fie
[II.4.10.2.
sunt ovine cu genotipul proteinei prionice ARR/ARR.]
II.5.
Materialul seminal destinat exportului:
II.5.1.
a fost colectat după data la care centrul de colectare a materialului seminal a fost autorizat de
către autoritatea competentă din țara exportatoare;
a fost colectat, tratat, conservat, depozitat și transportat în conformitate cu cerințele aplicabile
II.5.2.
referitoare la materialul seminal stabilite la capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva
92/65/CEE;
a fost trimis spre locul de încărcare într-un container sigilat, în conformitate cu cerințele
II.5.3.
referitoare la materialul seminal destinat comercializării stabilite la capitolul III secțiunea I
punctul 1.4 din anexa D la Directiva 92/65/CEE, având numărul indicat în caseta I.19.
( 3)
fie
[II.6.
Nu s-au adăugat antibiotice materialului seminal.]
( 3)
fie
[II.6.
S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o
concentrație în materialul seminal diluat final de cel puțin (8):
……………………………………………………………. .]
Observații
fie

serologic(7)

Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ovine și caprine, inclusiv
atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal respectiv.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.

L 113/796

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

31.3.2021

Mode l de ce rtificat OV/CAP-SEM-B-ENTRY

ȚARA

Partea I:
Caseta I.6:

„Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui
certificat pentru un produs în tranzit.
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal în care a fost
Caseta I.11:
colectat materialul seminal și care este enumerat în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Caseta I.19:
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.21:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.22:
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Caseta I.24:
„Numărul de pachete” corespunde numărului de containere.
Caseta I.27:
„Specie”: se alege între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” se indică în următorul format: zz.ll.aaaa
„Numărul de autorizare al centrului/unității” corespunde numărului de autorizare al centrului de
colectare a materialului seminal indicat în caseta I.11.
Partea II:
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa X la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la ovine și caprine.
(2)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(3)
Se elimină, după caz.
(4)
Numai pentru teritoriul pentru care este înscrisă mențiunea „V” în coloana 6 din partea 1 a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).
(5)
Testele sunt efectuate în conformitate cu anexa C la Directiva 91/68/CEE.
(6)
A se vedea observațiile referitoare la țara exportatoare în cauză din anexa I la Decizia 2010/472/UE.
(7)
Standardele pentru testele de depistare a virusului bolii hemoragice epizootice sunt descrise în capitolul 2.1.3
din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE.
(8)
Se introduc numele și concentrațiile.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 50
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA
OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI
ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE
DE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A
COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „OV/CAPOOCYTES-EMB-A-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est

31.3.2021
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ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/799

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Oocitele(1)/ embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1)
descriși în partea I sunt destinați reproducerii artificiale și au fost obținuți de la animale donatoare care
provin dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea
II.1.1.
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a oocitelor(1)/ embrionilor(1)proveniți de la
ovine(1)/caprine(1) și enumerate/enumerați în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii
sale;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la
data expedierii lor;]
în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei Văii de
II.1.3.
Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, cu
pleuropneumonia contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel
puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării (1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și
până la data expedierii lor;
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
II.1.4.
bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei micilor
rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, a pleuropneumoniei contagioase bovine întro perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1) și până la data expedierii lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță,
în teritoriul terț sau într-o zonă din acestea în perioada respectivă.
( 1)
[II.2. Embrionii recoltați in vivo proveniți și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați și depozitați, și
expediați de către centrul de colectare de embrioni(3) care
II.2.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.2.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686 al Comisiei.]
( 1)
(1)
[II.2. Oocitele /embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descrise/descriși în partea I au fost
colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de
producere de embrioni(3) care
II.2.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.2.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686.]
Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.3.
provin din unități
indemne de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, și nu au fost ținute anterior
II.3.1.
în nicio unitate cu un statut sanitar inferior.
( 1)( 4)
[II.3.2.
în care nu au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) în ultimele 42 de zile;]
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( 1)( 5)

[II.3.2.

în care supravegherea infecțiilor cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae și M. tuberculosis) a fost efectuată pe caprine ținute în unitățile respective cel puțin în
ultimele 12 luni, conform procedurilor prevăzute la punctele 1 și 2 din partea 1 a anexei II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în cazul în care, în perioada respectivă,
au fost raportate infecții cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și
M. tuberculosis) la caprinele ținute în unitatea respectivă, au fost luate măsuri în conformitate
cu partea 1 alineatul (3) din anexa II la Regulamentul delegat în cauză;]
II.3.3.
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în ultimele 30 de
zile, și
( 1)
fie
[nu au fost raportate cazuri de infecție cu tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în
ultimii 2 ani.]
( 1)
fie [nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitățile respective în ultimii 2 ani și, în
urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație până când
− animalele infectate au fost îndepărtate din unitate; și
− animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând tripanozomiaza animalelor
(Trypanosoma evansi) utilizând una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, desfășurat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost
îndepărtate din unitate.]

II.4.

Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținuți de la animale donatoare care
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase, infecției cu virusul pestei bovine, infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, variolei ovine și
variolei caprine și pleuropneumoniei contagioase caprine;
au rămas timp de cel puțin 6 luni înainte de data colectării(1)/ producției(1) oocitelor(1)/
II.4.2.
embrionilor(1) într-o țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea menționat(ă) în
caseta I.7.;
timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
II.4.3.
embrionilor(1) și în perioada de colectare(1)/ producere(1)
II.4.3.1.
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a infecției cu
virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare, a
variolei ovine și a variolei caprine sau a pleuropneumoniei contagioase caprine,
sau a unei boli emergente relevante pentru ovine și caprine;
II.4.3.2.
au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu
Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, infecții cu complexul Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis), virusul rabic, antrax,
tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), infecții cu virusul bolii
hemoragice epizootice, infecții cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)
și, în cazul ovinelor și a caprinelor ținute împreună cu ovinele, epididimita ovină
(Brucella ovis);
II.4.3.3.
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.3.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.3.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.3.4.
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II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al echipei și
nu a prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile în ziua colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.4.6.1.
provin din unități

− situate într-o zonă în care nu a fost raportată febra aftoasă pe o rază de 10 km
în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile imediat anterioară
datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 3 luni
imediat anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
( 1)
fie [II.4.6.2.
nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)( 6)
fie [II.4.6.2.
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de 12 luni anterioară datei
colectării embrionilor și
II.4.6.2.1. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de cel puțin
30 de zile imediat anterioară datei de colectare de embrioni;
II.4.6.2.2. materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat de la un
donator de sex masculin care îndeplinește condițiile prevăzute în
partea 5 capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 sau materialul seminal îndeplinește condițiile
stabilite în partea 5 capitolul I punctul 2 din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.4.6.2.3. înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină în
conformitate cu recomandările manualului IETS(7);
II.4.6.2.4. embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru o
perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în cursul
acestei perioade animalul donator nu a prezentat semne clinice de
febră aftoasă;]
II.4.7.
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
limbii albastre (serotipurile 1-24):
( 1)
fie
[II.4.7.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea(1)/ producerea(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul acestei colectări/produceri, într-o țară
terță, teritoriu terț sau o zonă din acestea indemn(ă) de infecția cu virusul bolii limbii
albastre (serotipurile 1-24) în care nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) în ultimele 24 de luni la populația de
animale vizată;]
( 1)
și/sau [II.4.7.2. au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte de colectarea(1)/ producerea(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1)și
pe parcursul acestei colectări/produceri, într-o țară terță, teritoriu terț sau o zonă din
acestea care dispune de un program aprobat de eradicare împotriva infectării cu
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);]
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( 1)

și/sau [II.4.7.3.

au fost ținute într-o zonă indemnă de boală, în perioada indemnă sezonier, timp de
cel puțin 60 de zile înainte și pe parcursul colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1), într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea în care autoritatea
competentă de la locul de origine a transportului de oocite(1)/ embrioni(1) a obținut în
prealabil acordul scris al autorității competente din statul membru de destinație cu
privire la condițiile de stabilire a zonei respective indemne de boală și la acceptarea
transportului de oocite(1)/ embrioni(1);]
( 1)
și/sau [II.4.7.4. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori cel puțin timp de 60 de zile anterioare
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul acestei
colectări/produceri;]
( 1)
și/sau [II.4.7.5. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test serologic pentru depistarea
anticorpilor împotriva virusului bolii limbii albastre serotipul 1-24, în intervalul
cuprins între 28 și 60 de zile de la data fiecărei colectări(1)/ produceri(1) a oocitelor(1)/
embrionilor(1);]
( 1)
și/sau [II.4.7.6. au fost supuse, cu rezultate negative, unui test de identificare a agentului pentru
virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) efectuat pe o probă de sânge prelevată
în ziua colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
II.4.8.
respectă cel puțin una dintre condițiile următoare în ceea ce privește infecția cu virusul bolii
hemoragice epizootice (serotipurile 1-7) (EHDV 1-7):
( 1)
fie
[II.4.8.1. au fost ținute o perioadă de cel puțin 60 de zile înainte de colectarea(1)/ producerea(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1), precum și pe parcursul acestei colectări/produceri, într-o
țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea în care nu a fost raportată prezența
EHDV 1-7 cel puțin în cei 2 ani precedenți pe o rază de 150 km în jurul unității
respective;]
( 1)
și/sau [II.4.8.2. au fost ținute într-o unitate protejată de vectori cel puțin timp de 60 de zile anterioare
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și pe parcursul acestei
colectări/produceri;]
( 1)
și/sau [II.4.8.3. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de EHDV: ................................................... și au fost supuse,
cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un laborator
oficial:
(1)fie
[II.4.8.3.1. un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva EHDV 1-7
efectuat, cu rezultate negative, pe o probă de sânge prelevată în
intervalul cuprins între 28 și 60 de zile de la data colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]]
( 1)
și/sau [II.4.8.3.2. un test de identificare a agentului pentru EHDV 1-7 efectuat, cu
rezultate negative, pe o probă de sânge prelevată în ziua colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1).]]
(8) [II.4.9. respectă următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
II.4.9.1.
au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
notificarea scrapiei clasice este obligatorie;
II.4.9.1.1.
II.4.9.1.2.
există în folosință un sistem de informare, de supraveghere
și de monitorizare;
II.4.9.1.3.
ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și
distruse complet;
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II.4.9.1.4.

hrănirea ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și oase sau
cu jumări provenite de la rumegătoare, conform definiției
din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a fost interzisă, iar
interdicția a fost pusă efectiv în aplicare pe întreg teritoriul
țării într-o perioadă care acoperă cel puțin ultimii șapte ani;

Și
[II.4.9.2.
au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani înainte de colectarea
embrionilor destinați exportului, într-o exploatație sau în exploatații care a (au) respectat, în
perioada respectivă, cerințele prevăzute la punctul 1.3. literele (a)-(f) din capitolul A
secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, cu excepția perioadei în care
acestea au fost ținute într-un centru de colectare a materialului seminal care respecta, în
perioada în cauză, condițiile prevăzute la cele patru liniuțe de la punctul 1.3. litera (c)
subpunctul (iv) din secțiunea respectivă;]
( 1)
fie
[II.4.9.2.
sunt ovine și embrioni
( 1)
fie
[au genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]
( 1)
fie
[au cel puțin o alelă ARR.]]]
(1)
II.5.
Oocitele / embrionii(1) descriși în partea I
II.5.1.
au fost colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală
stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea 4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
această marcă este indicată în caseta I.27;
II.5.3.
sunt transportați într-un container care:
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de colectare sau
de către echipa de producție a embrionilor sub responsabilitatea medicului
veterinar al echipei, sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă
numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
II.5.3.2.
de unică folosință;
( 1)( 8)
[II.5.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;
( 1)( 10)
[II.5.4.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.5.5.
sunt transportați într-un container în care sunt separați între ei prin compartimente fizice sau
sunt plasați în pungi de protecție secundare.]
( 1)

fie

( 1)( 11)

[II.6.
Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal provenit dintrun centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a materialului germinativ sau
dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate pentru colectarea, prelucrarea și/sau
depozitarea materialului seminal de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu terț sau zonă
din acestea enumerat(ă) în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru
materialul seminal provenit de la ovine și caprine sau de către autoritatea competentă a unui stat
membru.]

( 1)( 12)

[II.7.
Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice13 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]
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Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la ovine și caprine,
inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni. Numai centrele de colectare sau de producere de
embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului”.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: S alege între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care au fost colectate sau produse
oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Numai centrele de colectare sau de producere de embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(1)
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(4)
(5)
(7)

(8)
(10)
(11)
(12)
(13)

Se aplică ovinelor.

Se aplică caprinelor.(6)Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo .
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
Se șterge dacă Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.(9)
Se aplică oocitelor sau
embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ovine sau caprine.
Nu se aplică oocitelor.
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

L 113/806

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 51
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA
OVINE ȘI CAPRINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI
ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021,
EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU
DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS
OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/807

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Țara exportatoare ……………………………………………………………………
(numele țării exportatoare)(1)
II.1.1.
a fost indemnă de pesta bovină, de infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, de variola
ovină și caprină, pleuropneumonia contagioasă caprină și febra Văii de Rift pe parcursul celor
12 luni imediat anterioare colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) destinate/destinați exportului și
până la data expedierii către Uniune și nu a avut loc nicio vaccinare împotriva acestor boli pe
parcursul aceleiași perioade;
( 2)
fie
[II.1.2.
a fost indemnă de febra aftoasă pe parcursul celor 12 luni imediat anterioare colectării
ovulelor(2)/embrionilor(2) și nu a efectuat nicio vaccinare împotriva acestei boli pe parcursul
aceleiași perioade;]
( 2)
fie
[II.1.2.
nu a fost indemnă de febra aftoasă pe parcursul celor 12 luni imediat anterioare colectării
ovulelor(2)/embrionilor(2) și/sau a efectuat vaccinări împotriva acestei boli pe parcursul
aceleiași perioade, iar femelele donatoare provin din exploatații în care nu a fost vaccinat
niciun animal împotriva febrei aftoase pe parcursul celor 30 de zile anterioare recoltării și
niciun animal din speciile receptive nu a prezentat semne clinice de febră aftoasă pe parcursul
celor 30 de zile anterioare colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) și cel puțin pe o perioadă de 30
de zile după recoltarea acestora, iar ovulele(2)/embrionii(2) nu au suferit vreo penetrare a zonei
pelucide;]
Ovulele(2)/embrionii(2) destinate/destinați exportului:
II.2.
II.2.1.
au fost colectate (colectați)(2)/produse (produși)(2) și prelucrate (prelucrați) în unități în care, pe
o rază de 10 km, nu au fost semnalate cazuri de febră aftoasă, stomatită veziculoasă sau febră
a Văii de Rift pe parcursul celor 30 de zile imediat anterioare recoltării;
au fost depozitați, în permanență, în unități autorizate în care, pe o rază de 10 km, nu au fost
II.2.2.
semnalate cazuri de febră aftoasă, stomatită veziculoasă sau de febră a Văii de Rift de la data
colectării acestora și până la 30 de zile de la data colectării;
au fost colectați(2)/produși(2) de către echipa descrisă în caseta I.11, care a fost autorizată și
II.2.3.
supravegheată în conformitate cu cerințele de autorizare și supraveghere pentru echipele de
recoltare de embrioni și pentru echipele de producție de embrioni(3) stabilite la capitolul I
secțiunea III din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
îndeplinesc condițiile pentru ovule și embrioni stabilite la capitolul III secțiunea II din anexa
II.2.4.
D la Directiva 92/65/CEE;
II.2.5.
provin de la femelele donatoare din speciile ovină(2)/caprină(2) care:
( 2)
fie
[II.2.5.1. au fost ținute într-o țară sau zonă indemnă de virusuri ale bolii limbii albastre timp de cel
puțin 60 de zile înaintea colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) și pe parcursul colectării acestora;]
( 2)
fie
[II.2.5.1. au fost ținute, pe parcursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii albastre,
într-o zonă indemnă sezonier;]
( 2)
fie
[II.2.5.1. au fost protejate împotriva vectorului cel puțin pe parcursul a 60 de zile înaintea colectării
ovulelor(2)/embrionilor(2) și pe parcursul colectării acestora;]
( 2)
fie
[II.2.5.1. au fost supuse unui test serologic de depistare a anticorpului la grupul de virusuri ale bolii
limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru
animale terestre, la 21-60 de zile după colectarea ovulelor(2)/embrionilor(2), testele având
rezultate negative;]
( 2)
fie
[II.2.5.1. au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre, efectuat
în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, pe o
probă de sânge prelevată în ziua colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) sau în ziua sacrificării
animalelor, testul având rezultate negative;]
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II.2.5.2.

( 2)

fie

( 2)

fie

( 2)( 4)

fie

II.2.5.3.
[II.2.5.4.

( 2)

[II.2.5.4.

( 2)

[II.2.5.4.

fie
fie

și
( 2)

[II.2.5.5.

( 2)

[II.2.5.5.

fie
fie

II.2.5.6.

din informațiile pe care le dețin, nu provin din exploatații și nu au intrat în contact cu
animalele dintr-o exploatație în care s-au constatat, pe baza sistemului oficial de notificare și
în conformitate cu declarația scrisă a proprietarului, în perioadele menționate la literele (a)-(d)
anterioare colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) destinate/destinați exportului, semne clinice ale
bolilor următoare:
(a) agalaxia contagioasă a oilor sau a caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma
capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides„ cu colonii mari”), în cursul ultimelor
șase luni,
(b) paratuberculoza și limfadenita cazeoasă, în cursul ultimelor 12 luni;
(c) adenomatoza pulmonară, în cursul ultimilor trei ani;
[(d) pentru ovine, maedi-visna sau, pentru caprine, artrita/encefalita virală caprină, în cursul
ultimilor trei ani;]
[(d) pentru ovine, maedi-visna sau pentru caprine - artrita/encefalita virală caprină, în cursul
ultimelor 12 luni, și toate animalele infectate au fost sacrificate, iar două teste care au
fost efectuate ulterior, la un interval de cel puțin șase luni, asupra animalelor rămase au
prezentat reacție negativă;]
nu au prezentat niciun semn clinic de boală la data colectării ovulelor(2)/embrionilor(2);
provin din regiunea menționată în caseta I.8, care a fost recunoscută în mod oficial drept
indemn de bruceloză (B. melitensis), și]
au aparținut unei exploatații care a obținut și și-a păstrat statutul oficial de exploatație
indemnă de bruceloză (B. melitensis), în conformitate cu Directiva 91/68/CE, și]
provin dintr-o exploatație în care toate animalele receptive la bruceloză (B. melitensis) s-au
dovedit a fi indemne de semne clinice sau de orice alte semne ale bolii respective pe parcursul
ultimelor 12 luni, în care niciunul dintre animalele din speciile ovină sau caprină nu a fost
vaccinat împotriva acestei boli, cu excepția animalelor vaccinate cu vaccin Rev. 1 cu mai mult
de doi ani în urmă, și în care toate animalele din speciile ovină și caprină în vârstă de peste
șase luni au fost supuse la cel puțin două teste(5), cu rezultate negative, efectuate pe probe
prelevate la data de …................... (data) și la data de …………. (data) la un interval de cel
puțin șase luni, ultimul test fiind efectuat pe parcursul celor 30 de zile anterioare recoltării
ovulelor(2)/embrionilor(2),]
nu au fost ținute anterior într-o exploatație cu un statut inferior;
au rămas în țara exportatoare cel puțin pe parcursul celor șase luni anterioare colectării
ovulelor(2)/embrionilor(2) destinate/destinați exportului;]
pe parcursul celor șase luni anterioare colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) au îndeplinit
condițiile de sănătate animală aplicabile animalelor donatoare de ovule/embrioni(2)
destinate/destinați exportului către Uniune și au fost importate/importați în țara exportatoare
cu cel puțin 30 de zile înainte de colectarea ovulelor(2)/embrionilor(2) din
………………………….(1);]
respectă următoarele condiții în ceea ce privește scrapia clasică:
II.2.5.6.1 au fost ținute permanent, de la naștere, într-o țară în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
II.2.5.6.1.1. notificarea scrapiei clasice este obligatorie;
II.2.5.6.1.2. există în folosință un sistem de informare, de supraveghere și de
monitorizare;
II.2.5.6.1.3. ovinele și caprinele afectate de scrapie clasică sunt ucise și distruse
complet;
II.2.5.6.1.4. interdicția de hrănire a ovinelor și a caprinelor cu făină de carne și oase
sau cu jumări provenite de la rumegătoare a fost introdusă și pusă
efectiv în aplicare pe întreg teritoriul țării respective cel puțin în
decursul ultimilor șapte ani;
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Și
[II.2.5.6.2 au fost ținute în permanență, pe parcursul ultimilor trei ani înainte de recoltarea
embrionilor destinați exportului, într-o exploatație sau în exploatații care respectă/au
respectat, în ultimii trei ani înainte de recoltarea embrionilor care urmează a fi
exportați, cerințele prevăzute la punctul 1.3. literele (a)-(f) din capitolul A secțiunea
A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;]
( 2)
fie
[II.2.5.6.2 sunt ovine și embrioni
( 2)
fie
[au genotipul proteinei prionice ARR/ARR;]
( 2)
fie
[au cel puțin o alelă ARR și au fost colectați după data de 1 ianuarie 2015.]]
[II.2.6.
au fost colectați(2)/produși(2) în țara exportatoare,
( 2)
fie
[II.2.6.1. care, în conformitate cu constatările oficiale, este indemnă de boala hemoragică epizootică
(BHE);]]
( 2)( 6)
fie [II.2.6.1. în care, conform constatărilor oficiale, există următoarele serotipuri de boală hemoragică
epizootică (BHE): …………………… și femelele donatoare din speciile ovină(2)/capriăe(2) au
prezentat rezultate negative în fiecare caz la următoarele teste efectuate într-un laborator
autorizat:
( 2)
fie
[un test serologic(7) pentru depistarea anticorpilor la grupul de virusuri BHE, efectuat într-un
laborator autorizat pe probe de sânge prelevate de două ori nu mai mult decât cu 12 luni
înainte și nu mai puțin decât la 21 de zile de la ultima colectare pentru prezentul transport de
ovule(2)/embrioni(2);]]
( 2)
fie
[un test serologic(7) pentru depistarea anticorpilor la serogrupul de virusuri BHE, efectuat pe
probe de sânge prelevate la intervale de maximum 60 de zile în perioada de recoltare și între
21 și 60 de zile de la ultima colectare pentru prezentul transport de ovule(2)/embrioni(2);]]
( 2)
fie
[un test de identificare a agentului(7), efectuat pe probe de sânge recoltate la început și la
sfârșit și cel puțin o dată la 7 zile (dacă este efectuat ca test de izolare a virusului) sau cel
puțin o dată la 28 de zile (dacă este efectuat ca reacția în lanț a polimerazei) în timpul
colectării pentru prezentul transport de ovule(2)/embrioni(2);]]
II.2.7.
au fost colectați(2)/produși(2) după data la care echipa de colectare de embrioni a fost autorizată
de către autoritatea competentă din țara exportatoare;
II.2.8.
au fost prelucrați și depozitați în condiții autorizate pe parcursul unei perioade de cel puțin 30
de zile imediat după colectare(2)/producere(2) și au fost transportați în condiții care îndeplinesc
cerințele pentru ovule și embrioni prevăzute la capitolul III secțiunea II din anexa D la
Directiva 92/65/CEE;
au fost trimiși către locul de încărcare într-un container sigilat, în conformitate cu cerințele
II.2.9.
privind transportul embrionilor prevăzute la capitolul III secțiunea II punctul 6 din anexa D la
Directiva 92/65/CEE, având numărul indicat în caseta I.19.
(2) [II.2.10.
transportul este constituit din embrioni de animale din speciile ovină și caprină care au
fost obținuți prin inseminare artificială(2)/prin fertilizare in vitro (2) cu material seminal provenit
de la centrele de colectare a materialului seminal autorizate(8), în conformitate cu:
( 2)
fie
[II.2.10.1. Articolul 11 alineatul (2) din Directiva 92/65/CEE și localizate într-un stat membru al Uniunii
Europene; iar materialul seminal îndeplinește cerințele prevăzute de Directiva 92/65/CEE.]]
( 2)
fie
[II.2.10.1. Articolul 17 alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE, localizate într-o țară terță sau
într-o parte a unei țări terțe dintre cele care figurează în anexa I la Decizia 2010/472/UE, iar
materialul seminal îndeplinește cerințele stabilite în partea 2 din anexa II la decizia
menționată.]]
( 2)

fie
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Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la ovine și caprine,
inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.6:
Caseta I.11:

Caseta I.19:
Caseta I.21:
Caseta I.22:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Operatorul responsabil pentru transport”: Această casetă se completează doar în cazul unui
certificat pentru un produs în tranzit.
Locul de origine corespunde echipei autorizate de colectare de embrioni sau echipei de
producere de embrioni care a colectat/produs, prelucrat și depozitat ovulele/embrionii; și care
figurează, în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe
site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
„Numărul de pachete” corespunde numărului de containere.
„Specie”: S alege între „Ovis aries” sau „Capra hircus”, după caz.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo,
embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data recoltării/producerii” se indică pentru embrionii recoltați in vivo și în următorul format:
zz.ll.aaaa
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului” corespunde echipei de
colectare de embrioni sau echipei de producere de embrioni care a colectat/produs, prelucrat și
depozitat ovulele/embrionii; și care figurează, în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Partea II:
(1)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa X la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru oocitele/embrionii provenite/proveniți de la ovine și caprine.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai centrele de colectare sau producție a embrionilor enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
(3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(4)
Numai pentru teritoriul pentru care este înscrisă mențiunea „V” în coloana 6 din partea 1 a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).
(5)
Testele sunt efectuate în conformitate cu anexa C la Directiva 91/68/CEE.
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(6)
(7)
(8)

A se vedea observațiile referitoare la țara exportatoare sau la partea din aceasta din anexa III la Decizia
2010/472/UE.
Standardele pentru testele de depistare a virusului bolii hemoragice epizootice sunt descrise în capitolul 2.1.3
din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE.
Numai centrele de colectare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă a unei țări terțe, a
unui teritoriu terț sau a unei zone din acestea enumerate în anexa X la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 pentru materialul seminal provenit de la ovine și caprine sau de către autoritatea competentă a
unui stat membru.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 52
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE ENUMERATE
MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN UNITATEA DE
PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20
aprilie 2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021

(MODEL „OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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Numărul total de pachete
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I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Cantitatea totală

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/815

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a (au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2)
destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană :
II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la bovine și enumerați în anexa X la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.3. în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei
Văii de Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola
caprină, cu pleuropneumonia contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă
în perioada de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.4. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei
micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, a pleuropneumoniei
contagioase bovine într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(2)/
producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii
sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, în teritoriul terț sau într-o
zonă din acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(4)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(4) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(4), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(4) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
( 2)
și/sau [situat în ………………………….(5), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) proveniți de la ovine(2)/caprine(2) în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]
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II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către unitatea de prelucrare a materialului germinativ
descrisă în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)
fie
[Modelul OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY(6);]
II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]
( 2)( 8)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor proveniți de
la ovine și caprine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a
embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
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Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele și/sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului
germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal,
oocitele și/sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în
caseta I.11. Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau
copiile aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: Se indică „Ovis aries” și/sau “Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare și/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite și/sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
(3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
(5)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa X la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
(1)
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ȚARA
(6)

(7)
(8)

Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele și/sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele și/sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ovine și/sau
caprine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 53
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE ENUMERATE
MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE DEPOZITARE
A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ovine și caprine, colectat, prelucrat și depozitat în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20
aprilie 2021
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine, colectați sau produși, prelucrați și
depozitați în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021

(MODEL „OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete
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I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Cantitatea totală

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/821

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a (au) fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2) destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea
Europeană:
II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la bovine și enumerați în anexa X la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.3. în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine, infecția cu virusul febrei
Văii de Rift, infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola
caprină, cu pleuropneumonia contagioasă bovină și cu dermatoza nodulară contagioasă
în perioada de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.4. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift, a infecției cu virusul pestei
micilor rumegătoare, cu variola ovină și variola caprină, a pleuropneumoniei
contagioase bovine într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(2)/
producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii
sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță, în teritoriul terț sau într-o
zonă din acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(4)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(4) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(4), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(4) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
( 2)
și/sau [situat în ………………………….(5), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) proveniți de la ovine(2)/caprine(2) în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]
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ȚARA

II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către centrul de depozitare a materialului germinativ descris
în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)
fie
[Modelul OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul 1 din secțiunea A a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/472/UE(6);]
( 2)
și/sau [Modelul 2 din secțiunea B a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/472/UE(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]
( 2)
și/sau [Modelul OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY(6);]
II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 7)
[II.2.5.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru
alte materiale;]
( 2)( 8)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
ovine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centre de
depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
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Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele și/sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului
germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal,
oocitele și/sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în
caseta I.11. Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau
copiile aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Specie”: se indică „Ovis aries” și/sau “Capra hircus”, după caz.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare și/sau de producție a oocitelor, a
embrionilor recoltați in vivo sau a embrionilor produși in vitro care a colectat sau a
produs embrionii.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
(1)
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ȚARA
(5)
(6)

(7)
(8)

Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa X la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele și/sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele și/sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ovine și/sau
caprine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 54
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA
PORCINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU
REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE COLECTARE A
MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „POR-SEM-A-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/827

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care provine dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea
II.1.1.
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal provenit de la porcine și
enumerat în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea materialului seminal și până la data
expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat
anterioară datei colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă care începe la data(3) de
............... (a se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea materialului seminal și
până la data expedierii sale;]
II.1.4.
în care nu au fost raportate infecții cu virusul pestei bovine și cu pesta porcină africană într-o
perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării materialului seminal și până la
data expedierii sale;
II.1.5.
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
bovine și cu pesta porcină clasică în perioada de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării
materialului seminal și până la data expedierii sale, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara
terță, în teritoriul terț sau într-o zonă din acestea în perioada respectivă.
II.2.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care, înainte de începerea
carantinei menționate la punctul II.4.6., provin din unități
II.2.1.
situate într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în jurul unității
timp de cel puțin 30 de zile și în care febra aftoasă nu a fost raportată timp de cel puțin 3 luni,
și
( 1)
fie [nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)
fie [au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni anterioare colectării
materialului seminal, dar nu în perioada de 30 de zile imediat anterioară datei recoltării
materialului seminal, iar 5 % din materialul seminal prelevat de la un animal donator (cu un
minimum de cinci paiete) pentru fiecare cantitate de material seminal prelevat în orice
moment de la un animal donator este supus unui test de izolare a virusului pentru depistarea
febrei aftoase, cu rezultate negative;]
II.2.2.
indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, în conformitate cu cerințele
prevăzute în capitolul IV din partea 5 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei;
în care, timp de cel puțin 12 luni, nu a fost identificată nicio dovadă clinică, serologică,
II.2.3.
virusologică sau patologică a infecției cu virusul bolii lui Aujeszky;
II.2.4.
în care, cu cel puțin 3 luni înainte de data intrării în adăpostul de carantină, nu a fost vaccinat
niciun animal împotriva infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin și
nu a fost depistată nicio infecție cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin.
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II.3.

II.4.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat din centrul de
colectare a materialului seminal(4) care
II.3.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul pestei bovine, a pestei porcine clasice și a
infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție la porcine;
au fost ținute o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data colectării materialului seminal întrII.4.2.
o țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
nu prezentau simptome sau semne clinice ale unor boli transmisibile ale animalelor în ziua
II.4.3.
admiterii lor la un centru de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului
seminal;
II.4.4.
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
II.4.5.
pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal și în
cursul perioadei de colectare
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
II.4.5.1.
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a pestei
porcine clasice sau a pestei porcine africane sau a unei boli emergente relevante
pentru porcine;
II.4.5.2.
au fost ținute într-o singură unitate unde nu au fost raportate infecții cu Brucella
abortus, B. suris și B. suis, infecții cu virusul rabiei, antrax, infecții cu virusul
bolii lui Aujeszky și infecții cu virusul sindromului respirator și reproductiv
porcin;
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
II.4.5.3.
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.5.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.5.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.5.4.
II.4.6.
au fost supuse unei carantine de cel puțin 28 de zile în adăpostul de carantină, în care au fost
prezente numai animale biongulate având cel puțin același statut sanitar și care, în ziua
admiterii lor la centrul de colectare a materialului seminal, respecta următoarele condiții:
nu era situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate la
II.4.6.1.
punctul II.4.5.1.;
nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2 timp de cel
II.4.6.2.
puțin 30 de zile;
II.4.6.3.
era situată într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km
în jurul adăpostului de carantină timp de cel puțin 30 de zile;
nu a raportat niciun focar de febră aftoasă într-un interval de cel puțin 3 luni
II.4.6.4.
anterior datei admiterii animalelor în centrul de colectare a materialului seminal;
II.4.6.5.
era indemnă de infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis
cel puțin în cele 3 luni precedente;
II.4.7.
erau ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.4.7.1.
care nu era situat într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a bolilor menționate
la punctul II.4.5.1.;
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II.4.7.2.

II.4.8.

în care nu a fost raportată niciuna dintre bolile menționate la punctul II.4.5.2
timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, și
( 1)( 5)
[cu cel puțin 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 6)
[până la data expedierii transportului de material către Uniune;]
II.4.7.3.
situat într-o zonă în care febra aftoasă nu a fost raportată pe o rază de 10 km în
jurul centrului de colectare a materialului seminal timp de cel puțin 30 de zile; și
( 1)( 5)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și de 30 de zile de la data colectării;]
( 1)( 6)
[indemn de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data
colectării materialului seminal și până la data expedierii transportului de material
seminal către Uniune, iar animalele donatoare au fost ținute la respectivul centru
de colectare a materialului seminal o perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile
înainte de data colectării materialului seminal;]
II.4.7.4.
în care nu s-a raportat nicio manifestare clinică, serologică, virusologică sau
patologică a infecției cu virusul bolii lui Aujeszky pentru o perioadă formată din
cel puțin 30 de zile anterioare datei admiterii și cel puțin 30 de zile imediat
anterioare datei colectării materialului seminal;
au fost supuse următoarelor teste, efectuate în perioada de 30 de zile anterioară începerii
carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate negative, necesare în conformitate
cu partea 2 capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul delegat (UE)
2020/686:
II.4.8.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test cu
antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv sau
un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.4.8.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 1)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor la
întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 1)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
( 1)
[II.4.8.3. în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
de seroneutralizare, în cazul animalelor provenite dintr-un stat membru sau dintro zonă a acestuia în care a fost raportată pesta porcină clasică sau în care s-a
efectuat vaccinarea împotriva acestei boli în ultimele 12 luni;]
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
II.2.8.4.
porcin, un test serologic [testul de imunoperoxidază pe monostrat (IPMA), testul
de imunofluorescență indirectă (IFA) sau ELISA];
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II.4.9.

au fost supuse următoarelor teste, efectuate pe probe prelevate într-o perioadă de cel puțin 21
de zile după începerea carantinei menționate la punctul II.4.6., soldate cu rezultate negative,
necesare în conformitate cu partea 2 capitolul I punctul 1 litera (c) din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.9.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test cu
antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv sau
un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.4.9.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 1)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor la
întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 1)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
( 1)
[II.4.9.3. în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
de seroneutralizare, în cazul animalelor provenite dintr-un stat membru sau dintro zonă a acestuia în care nu a fost raportată pesta porcină clasică și în care nu s-a
efectuat vaccinarea împotriva acestei boli în ultimele 12 luni;]
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
II.4.9.4.
porcin, un test serologic (IPMA, IFA sau ELISA) și un test pentru genomul viral
[reacție polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR), test nested RT-PCR,
RT-PCR în timp real];
au fost supuse, în cadrul centrului de colectare a materialului seminal, următoarelor teste de
II.4.10.
rutină obligatorii, necesare în conformitate punctul 2 litera (a) din capitolul I punctul 2 din
anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
II.4.10.1.
în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, un test cu
antigen Brucella tamponat (testul cu roz Bengal), un test ELISA competitiv sau
un test ELISA indirect pentru depistarea anticorpilor împotriva speciilor de
Brucella cu colonii de tip S;
II.4.10.2.
în ceea ce privește infecția cu virusul bolii lui Aujeszky
( 1)
[în cazul animalelor nevaccinate, un test ELISA pentru detectarea anticorpilor la
întregul virus al bolii lui Aujeszky, la glicoproteina B (ADV-gB) sau la
glicoproteina D (ADV-gD) a acestuia sau un test de seroneutralizare;]
( 1)
[în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin deletat gE, un test ELISA pentru
detectarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE) a virusului bolii lui
Aujeszky;]
în ceea ce privește pesta porcină clasică, un test ELISA cu anticorpi sau un test
II.4.10.3.
de seroneutralizare;
în ceea ce privește infecția cu virusul sindromului respirator și de reproducție
II.4.10.4.
porcin, un test serologic (IPMA, IFA sau ELISA);
II.4.11.
au fost supuse testelor menționate la punctul II.4.10. desfășurate, în conformitate punctul 2
litera (b) din capitolul I punctul 2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, pe
probe prelevate de la:
( 1)
fie
[toate animalele imediat înainte de a părăsi centrul de colectare a materialului seminal sau în
momentul sosirii lor la abator, dar în niciun caz mai târziu de 12 luni după data admiterii în
centrul de colectare a materialului seminal.]
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( 1)

II.5.

II.6.

fie [cel puțin 25 % din animalele din centrul de colectare a materialului seminal, la fiecare trei
luni, pentru a testa infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis, infecția
cu virusul bolii lui Aujeszky și pesta porcină clasică, și cel puțin de la 10 % din animalele din
centrul de colectare a materialului seminal, în fiecare lună, pentru a testa infecția cu virusul
sindromului respirator și de reproducție porcin.]
( 1)
fie [cel puțin 10 % din animalele din centrul de colectare a materialului seminal, în fiecare lună,
pentru a testa infecția cu Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis, infecția cu
virusul bolii lui Aujeszky, febra porcină clasică și infecția cu virusul sindromului respirator și
de reproducție porcin.]
Materialul seminal descris în partea I
II.5.1.
a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite
în partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu cerințele
prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această marcă
este indicată în caseta I.27;
II.5.3.
este transportat într-un container care:
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a
materialului seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se
indică în caseta I.19;
a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
II.5.3.2.
de unică folosință;
( 1)( 5)
[II.5.3.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.6.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice, eficace în special împotriva leptospirelor, a fost
adăugat la materialul seminal după diluția finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal
folosit, pentru a se atinge concentrația indicată în ml de material seminal:
( 1)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);]
( 1)
fie
[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500
μg);]
( 1)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 1)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(7) …………………………………………………, cu o
activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.6.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal
diluat a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C sau 15° C timp de cel puțin 45 de minute, sau
sub un regim de temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.

Observații
„Porcină” înseamnă o porcină astfel este definită la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/686.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la porcine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
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În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului
de material seminal. Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în
conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul
web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: se indică materialul seminal.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a fost colectat materialul seminal
transportat.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
web
al
Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(5)
Se aplică materialului seminal refrigerat.
(6)
Se aplică materialului seminal proaspăt și răcit.
(7)
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau
denumirea comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 55
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA PORCINE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 90/429/CEE ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021,
EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A
MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „POR-SEM-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat POR-SEM-B-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

II.1.

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
țara exportatoare ……………………………………………………………………..

(numele țării exportatoare) ( 1)
fie
[II.1.1. în ultimele 12 luni a fost indemnă de febra aftoasă, de pesta porcină clasică și de pesta porcină
africană,
și
nu s-a făcut nicio vaccinare împotriva acestor boli în cursul ultimelor 12 luni;]
( 2)
fie
[II.1.1. este recunoscută ca fiind indemnă de febră aftoasă fără vaccinare de către Organizația Mondială
pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și indemnă de pestă porcină clasică și pestă porcină
africană, în conformitate cu recomandările prevăzute în Codul sanitar pentru animale terestre al
OIE;]
II.2.
centrul de colectare a materialului seminal(3) în care a fost colectat materialul seminal din acest
transport:
II.2.1. a fost aprobat pentru exportul în Uniune de către serviciile veterinare din
.......................................... (numele țării terțe( 2)) și au respectat, la data colectării, condițiile de
autorizare și supraveghere prevăzute în capitolul I și capitolul II din anexa A la Directiva
90/429/CEE;
II.2.2. în perioada de trei luni anterioară colectării materialului seminal din prezentul transport până la
data expedierii sale, a fost situat într-o zonă care nu a fost restricționată ca urmare a unui focar
de febră aftoasă, pestă porcină clasică, pestă porcină africană, boală veziculoasă a porcului și
stomatită veziculoasă;
II.2.3. pe parcursul perioadei care începe cu 30 de zile înaintea colectării materialului seminal din
prezentul transport și până la data expedierii acestuia, a fost indemn de bruceloză și de boala lui
Aujeszky;
( 2)
fie
[II.2.4. conținea doar animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky și îndeplinea
cerințele prevăzute în anexa B la Directiva 90/429/CEE.]
( 2)( 4)
și/sau [II.2.4. era un centru în care toate animale sau unele dintre ele au fost vaccinate împotriva bolii lui
Aujeszky utilizând un vaccin cu deleție de gE și îndeplineau cerințele din anexa B la Directiva
90/429/CEE.]
Condițiile de admitere a animalelor în centrul de colectare a materialului seminal
Înainte de a fi admise în centrul de colectare a materialului seminal, toate animalele:
II.3.
II.3.1. au fost supuse unei perioade de carantină de cel puțin 30 de zile într-un adăpost autorizat
special în acest scop de către autoritatea competentă și în care se aflau numai animale care
aveau cel puțin același statut sanitar (adăpost de carantină);
II.3.2. înainte de intrarea în adăpostul de carantină, au fost alese din efective sau exploatații:
II.3.2.1. indemne de bruceloză în conformitate cu capitolul privind bruceloza porcină din
Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea
Animală (OIE);
II.3.2.2. în care nu a fost prezent nici un animal vaccinat împotriva febrei aftoase în ultimele
12 luni;
II.3.2.3. care nu au fost situate într-o zonă cu restricții definită în conformitate cu dispozițiile
legislației naționale adoptate ca urmare a unui focar de febră aftoasă, pestă porcină
clasică, pestă porcină africană, boala veziculoasă a porcului, stomatită veziculoasă și
boala lui Aujeszky;
II.3.2.4. în care nu a fost înregistrată nicio dovadă clinică, serologică, virusologică sau
patologică a bolii lui Aujeszky în cele 12 luni anterioare;
II.3.3. înainte de intrarea în adăpostul de carantină, nu au fost ținute anterior într-un efectiv cu un
statut sanitar inferior celei descrise la punctul II.3.2.;
( 2)

Partea II: Certificare
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( 2)

fie

( 2)

fie

II.3.4. în perioada de 30 de zile anterioară intrării în adăpostul de carantină menționat la punctul II.3.1
au fost supuse următoarelor teste, efectuate în conformitate cu standardele internaționale, cu
rezultate negative:
II.3.4.1. pentru depistarea brucelozei, un test cu antigen tamponat Brucella (testul cu roz
Bengal), un test cELISA sau un test iELISA;
II.3.4.2. în ceea ce privește boala lui Aujeszky,
( 2)
fie
[II.3.4.2.1. în cazul animalelor nevaccinate, un test de seroneutralizare sau un test
ELISA pentru depistarea anticorpilor la virusul întreg al bolii lui
Aujeszky sau la glicoproteina B (ADV-gB) sau glicoproteina D (ADVgD) ale acestuia;]
( 2)
fie
[II.3.4.2.1. în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin gE deletat, un test ELISA
pentru depistarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE);]
[II.3.5. au fost admise în centru după ce toate animalele au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test cu
antigen tamponat Brucella (testul cu roz bengal) sau unui test cELISA sau unui iELISA,
efectuate pe probe prelevate în ultimele 15 zile ale perioadei de carantină menționate la punctul
II.3.1.;]
[II.3.5. au fost admise în centru înainte ca toate animalele să fie supuse, cu rezultat negativ, unui test cu
antigen tamponat Brucella (testul cu roz bengal) sau unui test cELISA sau unui iELISA,
efectuate pe probe prelevate în ultimele 15 zile ale perioadei de carantină menționate la punctul
II.3.1. și suspiciunea de bruceloză a fost eliminată în conformitate cu punctul 1.5. din capitolul I
din anexa B la Directiva 90/429/CEE;]
II.3.6. au fost supuse următoarelor teste pentru depistarea bolii lui Aujeszky, efectuate pe probe
prelevate în ultimele 15 zile ale perioadei de carantină menționate la punctul II.3.1.:
( 2)
fie
[II.3.6.1. în cazul animalelor nevaccinate, un test de seroneutralizare sau un test ELISA pentru
depistarea anticorpilor la virusul întreg al bolii lui Aujeszky sau la glicoproteina B
(ADV-gB) sau glicoproteina D (ADV-gD) ale acestuia;]
( 2)
fie
[II.3.6.1. în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin gE deletat, un test ELISA pentru
depistarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE);]
( 2)
fie
[II.3.6.2. testele menționate la punctul II.3.6.1. au fost efectuate cu rezultat negativ în fiecare
caz;]
( 2)
fie
[II.3.6.2. animalele cu rezultate pozitive la oricare din testele menționate la punctul II.3.6.1 au
fost îndepărtate imediat din adăpostul de carantină, iar autoritatea competentă a luat
toate măsurile necesare pentru a garanta că animalele rămase au un statut sanitar
satisfăcător înainte de a fi admise în centrul de colectare în conformitate cu punctul
II.3.;]
II.3.7. Toate testele au fost efectuate într-un laborator autorizat de către autoritatea competentă;
II.3.8. Animalele au fost admise în centrul de colectare a materialului seminal numai cu permisiunea
expresă a medicului veterinar al centrului și toate deplasările animalelor, atât intrările, cât și
ieșirile, sunt înregistrate;
II.3.9. Niciun animal admis la centrul de colectare a materialului seminal nu a prezentat semne clinice
de boală în ziua admiterii; toate animalele au provenit direct din adăpostul de carantină care, în
ziua transportului și pe perioada rezidenței animalelor, a îndeplinit în mod oficial următoarele
condiții:
II.3.9.1. nu a fost situat într-o zonă cu restricții definită în conformitate cu dispozițiile
legislației naționale adoptate ca urmare a unui focar de febră aftoasă, pestă porcină
clasică, pestă porcină africană, boala veziculoasă a porcului, stomatită veziculoasă și
boala lui Aujeszky;
II.3.9.2. nu a înregistrat în ultimele 30 de zile nicio dovadă clinică, serologică, virusologică
sau patologică de febră aftoasă, pestă porcină clasică, pestă porcină africană, boala
veziculoasă a porcului, stomatită veziculoasă și boala lui Aujeszky.
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Teste de rutină obligatorii pentru animalele ținute în centrul de colectare a materialului seminal
II.4.
Toate animalele ținute în centrul de colectare a materialului seminal sunt supuse următoarelor teste de
rutină efectuate într-un laborator autorizat de către autoritatea competentă:
II.4.1. pentru depistarea brucelozei, un test cu antigen tamponat Brucella (testul cu roz Bengal), un
test cELISA sau un test iELISA;
II.4.2. în ceea ce privește virusul bolii lui Aujeszky,
( 1)
fie
[II.4.2.1. în cazul animalelor nevaccinate, un test de seroneutralizare sau un test ELISA pentru
depistarea anticorpilor la virusul întreg al bolii lui Aujeszky sau la glicoproteina B
(ADV-gB) sau glicoproteina D (ADV-gD) ale acestuia;
(1)fie
[II.4.2.1. în cazul animalelor vaccinate cu un vaccin gE deletat, un test ELISA pentru
depistarea anticorpilor la glicoproteina E (ADV-gE);
II.4.3. Testele de rutină menționate la punctele II.4.1. și II.4.2. sunt efectuate pe probe prelevate în
conformitate cu punctul 1.2. din capitolul II din anexa B la Directiva 90/429/CEE pentru a se
asigura faptul că toate animalele din centru au fost testate cel puțin o dată în timpul șederii în
centrul respectiv sau cel puțin la fiecare 12 luni după data admiterii, dacă durata șederii
depășește 12 luni;
( 2)
fie
[II.4.4. Toate animalele au reacționat cu rezultate negative la testele de rutină menționate la punctele
II.4.1. și II.4.2., efectuate pe probele menționate la punctul II.4.3.]
( 2)
fie
[II.4.4. Nu toate animalele au reacționat cu rezultate negative la testele de rutină menționate la punctele
II.4.1. și II.4.2., efectuate pe probele menționate la punctul II.4.3.:
(a)
animalele care au avut rezultate pozitive au fost izolate,
(b)
materialul seminal colectat de la fiecare animal din centru de la data ultimului test
negativ al animalului respectiv s-a păstrat în locuri de depozitare separate de materialul
seminal eligibil pentru exportul către Uniunea Europeană care a fost colectat înainte de
data ultimului test negativ al animalului respectiv sau după ce starea de sănătate a
centrului a fost restabilită, sub responsabilitatea autorității competente a țării
exportatoare.
Condiții pentru materialul seminal colectat într-un centru de colectare a materialului seminal și destinat
exportului către Uniune
Materialul seminal din prezentul transport a fost obținut de la animale care:
II.5.
II.5.1. au fost rezidente în ………………………………(numele țării terțe( 1)) timp de cel puțin trei
luni imediat înainte de colectare;
II.5.2. nu au prezentat niciun semn clinic de boală la data colectării materialului seminal;
II.5.3. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;
II.5.4. îndeplinesc cerințele menționate la punctul II.3.;
II.5.5. nu au fost autorizate pentru monta naturală;
II.5.6. au fost ținute în centre de colectare a materialului seminal care nu au fost situate într-o zonă cu
restricții definită în conformitate cu dispozițiile legislației naționale referitoare la febra aftoasă,
pesta porcină clasică, pesta porcină africană, boala veziculoasă a porcului, stomatita
veziculoasă și boala lui Aujeszky;
II.5.7. au fost ținute în centre de colectare a materialului seminal în care nu a fost înregistrată în
ultimele 30 de zile imediat înainte de colectare nicio dovadă clinică, serologică, virusologică
sau patologică de febră aftoasă, pestă porcină clasică, pestă porcină africană, boala veziculoasă
a porcului, stomatită veziculoasă și boala lui Aujeszky.
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II.6.

II.7.

O combinație eficientă de antibiotice, în special împotriva leptospirozei, a fost adăugată în materialul
seminal din prezentul transport după diluția finală sau în agentul de diluare. În cazul materialului
seminal congelat, antibioticele au fost adăugate înainte de congelarea materialului seminal:
II.6.1. Combinația de antibiotice menționată la punctul II.6. a avut un efect cel puțin echivalent cu al
următoarelor concentrații în materialul seminal, după diluția finală:
(a)
minimum 500 μg de streptomicină per ml de diluție finală,
(b)
minimum 500 UI de penicilină per ml de diluție finală,
(c)
minimum 150 μg de lincomicină per ml de diluție finală,
(d)
minimum 300 μg de spectinomicină per ml de diluție finală;
II.6.2. Imediat după adăugarea antibioticelor, materialul seminal diluat a fost păstrat la o temperatură
de cel puțin 15 °C timp de cel puțin 45 de minute.
Materialul seminal din acest transport:
II.7.1. a fost depozitat înainte de expediere conform dispozițiilor de la punctul 2 litera (d) din capitolul
I și de la punctul 6 literele (a), (b), (e) și (f) din capitolul II din anexa A la Directiva
90/429/CEE;
II.7.2. este transportat în țara de destinație în flacoane care au fost curățate și dezinfectate sau
sterilizate înainte de folosire și care au fost sigilate înainte de expedierea din instalațiile de
depozitare autorizate.

Observații
„Porcină” înseamnă o porcină astfel este definită la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/686.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la porcine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.

Partea I:
Caseta I.6:
Caseta I.7:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.21:
Caseta I.22:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui
certificat pentru un produs în tranzit.
Se precizează codul țării terțe.
Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal care a expediat
materialul seminal, enumerat în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva
90/429/CEE:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.
„Locul de destinație”: Această casetă se completează doar în cazul unui certificat pentru un
produs în tranzit.

„Numărul containerului/Numărul sigiliului”: Se menționează numărul de identificare al
containerului și numărul sigiliului.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
„Numărul de autorizare al centrului/unității” corespunde numărului de autorizare al centrului de
colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal.
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Partea II:
(1)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa XI la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la porcine.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2)
din Directiva 90/429/CEE pe site-ul web al Comisiei: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(4)
Această opțiune trebuie eliminată în cazul în care statul membru sau o regiune a acestuia de destinație este
indemnă de boala lui Aujeszky în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE, a informat
Comisia în conformitate cu punctul 4 din anexa C la Directiva 90/429/CEE și este inclus(ă) în lista de pe
următorul site web: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 56
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA
PORCINE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DE ECHIPA DE
COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU
A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „POR-OOCYTES-EMBENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare
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I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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Mode l de ce rtificat POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Oocitele(1)/ embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1) descriși în partea I sunt destinați
reproducerii artificiale și au fost obținuți de la animale donatoare care provin dintr-o țară terță, dintr-un
teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea
autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a oocitelor(1)/ embrionilor recoltați in vivo (1)/
II.1.1.
embrionilor produși in vitro (1)/ embrionilor micromanipulați(1)proveniți de la porcine și
enumerați în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor;]
( 1)
fie [II.1.2.
în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(2) ............... (a se
introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la
data expedierii lor;]
( 1)
fie [II.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat
anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor;]
( 1)
fie [II.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă care începe la data(3) de
............... (a se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea oocitelor(1)/
embrionilor(1) și până la data expedierii lor;]
II.1.4.
în care nu au fost raportate infecții cu virusul pestei bovine și cu pesta porcină africană într-o
perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1) și
până la data expedierii lor;
în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei
II.1.5.
bovine și cu pesta porcină clasică în perioada de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în
țara terță, în teritoriul terț sau într-o zonă din acestea în perioada respectivă.
( 1)( 4)
[II.1.6.
indemn(ă) de infecția cu boala lui Aujeszky sau în care se desfășoară un program de eradicare
aprobat pentru infecția cu boala lui Aujeszky.]
II.2.
Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținute/obținuți de la animale donatoare care
provin din unități
II.2.1.
în care nu au fost raportate infecții cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la porcine în
ultimele 42 de zile anterioare colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1), și în care, cel puțin în
timpul ultimelor 12 luni anterioare colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1)
( 1)
fie
[II.2.2.1. în unitate au fost aplicate măsuri de biosecuritate și măsuri de atenuare a riscurilor,
inclusiv condiții de adăpostire și sisteme de hrănire, necesare pentru a preveni
transmiterea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis de la animalele
sălbatice din speciile enumerate la porcinele ținute în unitate și au fost introduse
numai porcine provenite din unități care aplică măsuri de biosecuritate echivalente;
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( 1)

și/sau

[II.2.2.2.

supravegherea infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a fost efectuată
în ceea ce privește porcinele ținute în unitățile respective în conformitate cu
anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, iar în aceeași
perioadă
– au fost introduse în unitate numai porcine provenite din unități care aplică
măsurile de biosecuritate sau măsurile de supraveghere prevăzute la punctul
II.2.2.1. sau II.2.2.2.; și
– în cazul în care s-a raportat infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis
la porcinele ținute în unitate, au fost luate măsuri în conformitate cu partea 1
punctul 3 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688;]
în care nu a fost identificată nicio dovadă clinică, serologică, virusologică sau patologică a
II.2.2.
infecției cu virusul bolii lui Aujeszky cel puțin în timpul celor 12 luni anterioare colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1).
( 1)
[II.3. Embrionii recoltați in vivo proveniți și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați și depozitați, și
expediați de către centrul de colectare de embrioni(5) care
II.3.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE)
2020/686.]
( 1)
[II.3. Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descrise/descriși în partea I au fost
colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către echipa de
producere de embrioni(5) care
II.3.1.
este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul
terț;
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale,
II.3.2.
instalațiile și echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul delegat
(UE) 2020/686 al Comisiei.]
(1)
Oocitele / embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținute/obținuți de la animale donatoare care
II.4.
II.4.1.
nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul pestei bovine, a pestei porcine clasice și a
infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție la porcine;
au rămas timp de cel puțin 3 luni înainte de data colectării(1)/ producției(1) oocitelor(1)/
II.4.2.
embrionilor(1) într-o țară terță sau teritoriu sau zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
II.4.3.
timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1) și în perioada de colectare
II.4.3.1.
au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției febrei aftoase, a infecției cu virusul pestei bovine, a pestei
porcine clasice sau a pestei porcine africane sau a unei boli emergente relevante
pentru porcine;
II.4.3.2.
au fost ținute într-o singură unitate unde nu au fost raportate infecții cu Brucella
abortus, B. suris și B. suis, infecții cu virusul rabic, antrax, infecții cu virusul
bolii lui Aujeszky și infecții cu virusul sindromului respirator și reproductiv
porcin;
nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție
II.4.3.3.
stabilită ca urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.3.1. sau din
unități care nu îndeplinesc condițiile menționate la punctul II.4.3.2.;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală;
II.4.3.4.
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II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

au fost examinate din punct de vedere clinic de către medicul veterinar al echipei sau de către
un membru al echipei și nu a prezentat simptome de boli transmisibile în ziua colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
respectă următoarele condiții în ceea ce privește febra aftoasă
II.4.6.1.
provin din unități

− situate într-o zonă în care nu a fost raportată febra aftoasă pe o rază de 10 km
în jurul unității pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile imediat anterioară
datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
− în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 3 luni
imediat anterioară datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
( 1)
fie [II.4.6.2.
nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;]
( 1)( 6)
fie [II.4.6.2.
au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de 12 luni anterioară datei
colectării embrionilor și
II.4.6.2.1. nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase în perioada de cel puțin
30 de zile imediat anterioară datei de colectare de embrioni;
II.4.6.2.2. materialul seminal utilizat pentru fertilizare a fost colectat de la un
donator de sex masculin care îndeplinește condițiile prevăzute în
partea 5 capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa II la Regulamentul
delegat (UE) 2020/686 sau materialul seminal îndeplinește condițiile
stabilite în partea 5 capitolul I punctul 2 din anexa II la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.4.6.2.3. înainte de a fi congelați, embrionii au fost spălați cu tripsină în
conformitate cu recomandările manualului IETS(7);
II.4.6.2.4. embrionii au fost congelați la temperaturi foarte joase pentru o
perioadă de cel puțin 30 de zile de la data colectării și în cursul
acestei perioade animalul donator nu a prezentat semne clinice de
febră aftoasă;]
( 1)( 8)
[II.4.7.
au fost supuse unui test serologic de depistare a infecției cu virusul sindromului respirator și
de reproducție la porcine, cu rezultate negative, de două ori, la un interval de cel puțin 21 de
zile, cel de-al doilea test fiind efectuat într-un termen de 15 zile anterioare colectării
embrionilor.]
Oocitele(1)/ embrionii(1) descriși în partea I
II.5.
II.5.1.
au fost colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală
stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea 4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar
această marcă este indicată în caseta I.27;
sunt transportați într-un container care:
II.5.3.
II.5.3.1.
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de colectare sau
de către echipa de producție a embrionilor sub responsabilitatea medicului
veterinar al echipei, sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă
numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
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II.5.3.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container
de unică folosință;
( 1)( 9)
[II.5.3.3.
a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]
( 1)( 10)
[II.5.4.
sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.5.5.
sunt transportați într-un container în care sunt separați între ei prin compartimente fizice sau
sunt plasați în pungi de protecție secundare.]
( 1)( 11)
[II.6.
Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal provenit dintrun centru de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a materialului germinativ sau
dintr-un centru de depozitare a materialului germinativ aprobate pentru colectarea, prelucrarea și/sau
depozitarea materialului seminal de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu sau zonă din
acestea enumerat(ă) în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul
seminal provenit de la porcine sau de către autoritatea competentă a unui stat membru.]
( 1)( 12)
[II.7.
Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice13 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare,
spălare sau depozitare: …………………………………………………………………………]

Observații
„Porcină” înseamnă o porcină astfel este definită la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/686.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la porcine, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.19:
Caseta I.24:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni. Numai centrele de colectare sau producție a
embrionilor enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
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Caseta I.27:

„Tip”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care au fost colectate sau produse
oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Nu se aplică embrionilor recoltați in vivo care fac obiectul unui tratament cu tripsină.
(5)
Numai centrele de colectare sau producție a embrionilor enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
web
al
Comisiei:
(3)
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(6)
Opțiune disponibilă numai pentru transportul de embrioni recoltați in vivo.
(7)
Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the
use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures (Manualul Societății internaționale
pentru transferuri de embrioni – Ghid de procedură și informații generale pentru utilizarea tehnologiilor de
transfer de embrioni cu accent deosebit pe procedurile sanitare), publicat de International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
(8)
Aplicabil embrionilor recoltați in vivo.
(9)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.
(10) Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la porcine.
(11) Nu se aplică oocitelor.
(12) Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(13) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 57
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE ENUMERATE
MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN UNITATEA DE
PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021

(MODEL „POR-GP-PROCESSING-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete
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I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Cantitatea totală

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est

31.3.2021

RO
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Mode l de ce rtificat POR-GP-PROCESSING-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/849

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a (au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2)
destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană :
II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/oocitelor(2)/ embrionilor
recoltați in vivo (2)/ embrionilor recoltați in vitro (2)/ embrionilor micromanipulați(2)
provenit/provenite/proveniți de la porcine și enumerat/enumerate/enumerați în anexa XI
la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă de cel puțin 12 luni
imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.3. în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă care începe la data(4) de
............... (a se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2)
materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.4. în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine și pesta porcină africană întro perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.5. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine și a pestei porcine clasice într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat
anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și
până la data expedierii sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță,
teritoriul terț sau zonă din acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(5)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(5) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(5), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(5) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
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Mode l de ce rtificat POR-GP-PROCESSING-ENTRY

ȚARA
( 2)

[situat în
și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) provenit/provenite/proveniți de la porcine în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]
II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către unitatea de prelucrare a materialului germinativ
descrisă în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( ( 2)
fie
[Modelul POR-SEM-A-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-SEM-B-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-ENTRY(7);]
II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 8)
[II.2.5.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
( 2)( 9)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
și/sau

………………………….(6),

Observații
„Porcină” înseamnă o porcină astfel este definită la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/686.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
porcine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Mode l de ce rtificat POR-GP-PROCESSING-ENTRY

ȚARA

Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare
a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
web
al
Comisiei:
(3)
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 1 din partea 9 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(4)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 1 din partea 9 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(1)
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Mode l de ce rtificat POR-GP-PROCESSING-ENTRY

ȚARA
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa XI la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul seminal provenit de la porcine și statele membre ale UE.
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la porcine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

31.3.2021
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CAPITOLUL 58
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE ENUMERATE
MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE DEPOZITARE
A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la porcine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 90/429/CEE a Consiliului înainte de 21 aprilie 2021;
oocite și embrioni proveniți de la porcine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021

(MODEL „POR-GP-STORAGE-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial
□ Refrigerat

Codul ISO al țării

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete
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I.25

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Cantitatea totală

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat POR-GP-STORAGE-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/855

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a (au) fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2) destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană:
II.1.1. este situat într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/oocitelor(2)/ embrionilor
recoltați in vivo (2)/ embrionilor recoltați in vitro (2)/ embrionilor micromanipulați(2)
provenit/provenite/proveniți de la porcine și enumerat/enumerate/enumerați în anexa XI
la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
( 2)
fie [II.1.1.2.
în care nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.2. în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) ............... (a
se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.3.
în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă de cel puțin 12 luni
imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
( 2)
fie [II.1.1.3. în care nu a fost raportată pesta porcină clasică într-o perioadă care începe la data(4) de
............... (a se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2)
materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
II.1.1.4. în care nu a fost raportată infecția cu virusul pestei bovine și pesta porcină africană întro perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;
II.1.1.5. în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul
pestei bovine și a pestei porcine clasice într-o perioadă de cel puțin 12 luni imediat
anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și
până la data expedierii sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara terță,
teritoriul terț sau zonă din acestea în perioada respectivă;
II.1.2. este autorizată și inclusă pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt
II.2.
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și
II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(5)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(5) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(5), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(5) care
îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)
fie
[situat în țara exportatoare;]
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ȚARA
( 2)

[situat în
și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) provenit/provenite/proveniți de la porcine în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;]
II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către centrul de depozitare a materialului germinativ descris
în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)
fie
[Modelul POR-SEM-A-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-SEM-B-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-OOCYTES-EM B-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]
( 2)
și/sau [Modelul POR-GP-STORA GE-ENTRY(7);]
II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.2.5.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;
( 2)( 8)
[II.2.5.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]
( 2)( 9)
[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]
și/sau

………………………….(6),

Observații
„Porcină” înseamnă o porcină astfel este definită la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/686.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
porcine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centre de
depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare și/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
din
Regulamentul
(UE)
2016/429
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
(1)
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(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu
coloana 9 din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404.
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa XI la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul seminal provenit de la porcine și statele membre ale UE.
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la porcine.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 59
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA
ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN CONFORMITATE CU
REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DIN CENTRUL DE COLECTARE A
MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-A-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Codul ISO al țării

Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

L 113/861

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Materialul seminal descris în partea I este destinat reproducerii artificiale și a fost obținut de la animalele
donatoare care provin
II.1.1. dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal provenit de la ecvidee și
enumerat(ă) în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
II.1.1.2. în care pesta ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu Burkholderia
mallei (morva), tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina (Trypanosoma
equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu virusul rabic, antrax, infecția cu virusul
arteritei ecvine și metrita contagioasă ecvină (Taylorella equigenitalis) sunt boli cu declarare
obligatorie;
II.1.1.3. indemn(ă) de pesta ecvină africană timp de cel puțin 24 de luni imediat înainte de colectarea
materialului seminal și până la data expedierii sale în conformitate cu articolul 22 alineatul (2)
litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, și în care nu s-a efectuat nicio vaccinare
sistematică împotriva pestei ecvine africane timp de cel puțin 12 luni imediat înainte de
colectarea materialului seminal și până la data expedierii sale în conformitate cu articolul 22
alineatul (4) litera (b) din regulamentul respectiv;
II.1.1.4. în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană timp de cel puțin 24 de luni
imediat înainte de data colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;
II.1.2. dintr-o unitate situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
( 1)
fie [II.1.2.1.
în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) timp de cel puțin 36 de
luni imediat înainte de data colectării materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.2.1. din unitatea de origine unde infecția cu Burkholderia mallei (morva) nu a fost raportată timp
de cel puțin 6 luni imediat înainte de colectarea materialului seminal și până la data expedierii
acestuia, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește
ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul
perioadei respective de 6 luni;]
( 1)
fie [II.2.2.
în care nu a fost raportată durina timp de cel puțin 24 de luni imediat înainte de data colectării
materialului seminal și până la data expedierii sale;]
( 1)
fie [II.1.2.2. din unitatea de origine în care nu a fost raportată durina timp de cel puțin 6 luni imediat
înainte de colectarea materialului seminal și până la data expedierii acestuia, iar Comisia a
recunoscut programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție
în unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul perioadei respective de 6
luni;]
( 1)
fie [II.2.3.
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) timp de cel puțin
24 de luni imediat înainte de data colectării materialului seminal și până la data expedierii
sale.]
( 1)
fie [II.2.3. din unitatea de origine în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma
evansi) timp de cel puțin 6 luni imediat înainte de colectarea materialului seminal și până la
data expedierii acestuia, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat în
ceea ce privește ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra absența
infecției în cursul perioadei respective de 6 luni.]
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II.2.

Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care, înainte de intrarea în centrul
de colectare a materialului seminal, provin din unități
II.2.1. în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada de 30 de zile
anterioară colectării materialului seminal, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unități în perioada de 2 ani anterioară colectării
materialului seminal;]
( 1)
fie
[nu a fost raportată infecția cu tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în perioada de 2 ani
anterioară colectării materialului seminal și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de
circulație
( 1)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând depistarea
tripanozomiazei animalelor cu una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, efectuat, cu rezultate negative,
pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul animal infectat a fost scos din
unitate;]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării, după ce ultimul animal din
specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.2. în care nu a fost raportată durina în perioada de 6 luni anterioară colectării materialului seminal, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în perioada de 2 ani anterioară colectării materialului
seminal;]
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în perioada de 2 ani anterioară colectării materialului
seminal și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când restul ecvideelor din unitate, cu excepția masculilor de ecvidee castrați, au fost
supuse unui test de depistare a durinei cu metoda de diagnostic prevăzută în partea 8 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse
sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați;]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și distrus sau
sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată;]]
II.2.3. în care nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în perioada de 90 de zile anterioară colectării
materialului seminal, și
( 1)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în perioada de 12 luni anterioară
colectării materialului seminal;]
( 1)
fie
[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în perioada de 12 luni anterioară
colectării materialului seminal și, în urma ultimului focar, unitatea a rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând anemia infecțioasă
ecvină utilizând metoda de diagnostic prevăzută în partea 9 din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la un
interval de minimum 3 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate și după ce unitatea a fost curățată și dezinfectată;]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și distrus sau
sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată;]]
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II.3.

II.4.

II.2.4. în care, în perioada de 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal, niciun ecvideu nu a
prezentat semne de infecție cu virusul arteritei ecvine și cu metrită contagioasă ecvină.
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și expediat din centrul de colectare a
materialului seminal(2) care
II.3.1. este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.3.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 1 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei.
Materialul seminal descris în partea I a fost obținut de la animale donatoare care
II.4.1. nu au fost vaccinate împotriva pestei ecvine africane cel puțin în ultimele 40 de zile anterioare
colectării materialului seminal;
II.4.2. nu au fost vaccinate împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene cel puțin în ultimele 60 de zile
anterioare colectării materialului seminal;
II.4.3. au fost ținute o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de data colectării materialului seminal într-o țară
terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
II.4.4. pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal și în cursul
perioadei de colectare
II.4.4.1. au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a
apariției pestei ecvine africane, a infecției cu Burkholderia mallei (morva) sau a unei boli
emergente relevante pentru ecvidee;
II.4.4.2. au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate infecții cu encefalomielita
ecvină venezueleană, durină, tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), anemia
infecțioasă ecvină, virusul arteritei ecvine, metrita contagioasă ecvină, virusul rabic și
antrax;
II.4.4.3. nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.4.1. sau din unități care nu îndeplinesc
condițiile menționate la punctul II.4.4.2.;
II.4.5. nu au fost utilizate pentru montă naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a
materialului seminal și între datele primei probe menționate la punctele II.4.8.1., II.4.8.2. și/sau
II.4.8.3. și până la finalul perioadei de colectare;
II.4.6. nu prezentau niciun simptom de boală transmisibilă în ziua intrării în centrul de colectare a
materialului seminal și în ziua colectării materialului seminal;
II.4.7. sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
II.4.8. au fost supuse următoarelor teste, menționate la punctul 1 litera (a) din capitolul I partea 4 din anexa
II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, după cum urmează:
( 3)
[II.4.8.1. pentru infecția cu anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de agar
(testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic
(ELISA), cu rezultat negativ;]
II.4.8.2. pentru infecția cu virusul arteritei ecvine (EVA),
( 1)
fie
[II.4.8.2.1. un test de seroneutralizare, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de unu la
patru;]
( 1)
și/sau [II.4.8.2.2. un test de izolare a virusului, o reacție de polimerizare în lanț (PCR) sau o PCR în
timp real, efectuate pe o parte din întregul material seminal al armăsarului
donator, cu rezultat negativ;]
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II.4.8.3. pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului, efectuat pe trei
probe (tampoane) prelevate de la armăsarul donator de două ori la un interval de minimum 7
zile cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei și fossei glandis;
Probele nu au fost în niciun caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau de
21 de zile (tratament local) după tratamentul antimicrobian al armăsarului donator și au fost
introduse într-un mediu de transport cu cărbune activ, precum mediul Amies, înainte de a fi
trimise la laboratorul unde au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test pentru:
( 1)
fie
[II.4.8.3.1. izolarea Taylorella equigenitalis după o cultivare în condiții microaerofile timp
de cel puțin 7 zile, demarată în 24 de ore de la prelevarea probelor de la animalul
donator, sau în 48 de ore în cazul în care probele sunt păstrate la rece în timpul
transportului;]
( 1)
și/sau [II.4.8.3.2. detectarea genomului Taylorella equigenitalis prin PCR sau PCR în timp real,
efectuată în decurs de 48 de ore de la prelevarea probelor de la animalul donator;]
II.4.9. au fost supuse, cu rezultatele menționate la punctul II.4.8. în fiecare caz, la cel puțin unul dintre
programele de testare descrise în detaliu la punctul 1 litera (b) punctele (i), (ii) și (iii) din capitolul I
partea 4 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:
( 4)
[II.4.9.1. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile anterioare primei colectări și pe parcursul perioadei de
colectare a materialului seminal descris în partea I, iar niciunul dintre ecvideele aflate în
centrul de colectare a materialului seminal nu a intrat în contact direct, în acea perioadă, cu
ecvidee cu un statut sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.4.8 au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe probe
prelevate(5) de la armăsarul donator la începutul sezonului de împerechere sau înainte de
prima colectare a materialului seminal destinat intrării în Uniune de material seminal
proaspăt, refrigerat sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada în
care armăsarul se afla în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal.]
( 4)
[II.4.9.2. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări și pe parcursul perioadei
de colectare a materialului seminal descris în partea I, dar a părăsit centrul de colectare a
materialului seminal pe răspunderea medicului veterinar al centrului pentru o perioadă
continuă mai scurtă de 14 zile în perioada de colectare, sau alte ecvidee aflate în centrul de
colectare a materialului seminal au intrat în contact direct cu ecvidee cu un statut sanitar
inferior.
Testele descrise la punctul II.4.8 au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe probe
prelevate(5) de la armăsarul donator la începutul sezonului de împerechere sau înainte de
data primei colectări a materialului seminal destinat intrării în Uniune de material seminal
proaspăt, refrigerat sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada în
care armăsarul se afla în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal, iar în perioada colectării de material seminal proaspăt,
refrigerat sau congelat destinat intrării în Uniune, armăsarul donator a făcut obiectul testelor
descrise la punctul II.4.8., după cum urmează:
(a) pentru anemia infecțioasă ecvină, unul dintre testele descrise la punctul II.4.8.1. a fost
efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată(5) cu maximum 90 de zile înainte
de data colectării materialului seminal descris în partea I;
(b) pentru infecția cu virusul arteritei ecvine, unul dintre testele descrise
( 1)
fie
[la punctul II.4.8.2. a fost efectuat cel mai recent pe o probă prelevată(5) cu maximum
30 de zile înainte de data colectării materialului seminal descris în partea I;]
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( 1)

fie

[la punctul II.4.8.2.2., în cazul în care este confirmată starea necontagioasă a
armăsarului donator seropozitiv pentru infecția cu virusul arteritei ecvine, a fost
efectuat pe o parte din întregul material seminal al armăsarului donator prelevată(5) cu
maximum 6 luni înainte de data colectării materialului seminal descris în partea I și o
probă de sânge prelevată(5) de la armăsarul donator în perioada de 6 luni a reacționat
pozitiv în cadrul unui test de seroneutralizare vizând infecția cu virusul arteritei ecvine
la o diluție a serului de peste unu la patru;]
(c) pentru metrita infecțioasă ecvină, testul descris la punctul II.4.8.3. a fost efectuat cel
mai recent pe trei probe (tampoane) prelevate(5) cu maximum 60 de zile înainte de data
colectării materialului seminal descris în partea I
( 1)
fie
[de două ori;]
( 1)
fie
[o dată și supuse unui test PCR sau PCR în timp real.]]
( 4)
[II.4.9.3. Armăsarul donator nu îndeplinește condițiile stabilite la punctul 1 litera (b) punctele (i) și
(ii) din partea 4 capitolul I din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, iar
materialul seminal este colectat în vederea intrării în Uniune sub formă de material seminal
congelat.
Testele descrise la punctele II.4.8.1, II.4.8.2 și II.4.8.3 au fost efectuate pe probe prelevate(5)
de la armăsarul donator cel puțin o dată pe an la începutul sezonului de împerechere, iar
testele descrise la punctele II.4.8.1 și II.4.8.3. au fost efectuate pe probe prelevate(5) de la
armăsarul donator în perioada de depozitare a materialului seminal de cel puțin 30 de zile de
la data colectării materialului seminal și înainte ca materialul seminal să fie scos din centrul
de colectare a materialului seminal, cu nu mai puțin de 14 zile și cu nu mai mult de 90 de
zile după colectarea materialului seminal descris în partea I, și
( 1)
fie
[testele pentru depistarea infecției cu arterita virală ecvină descrise la punctul II.4.8.2. au fost
efectuate pe probe prelevate(5) în perioada de depozitare a materialului seminal de cel puțin
30 de zile de la data colectării materialului seminal și înainte ca materialul seminal să fie
scos din centrul de colectare a materialului seminal sau utilizat, cu nu mai puțin de 14 zile și
cu nu mai mult de 90 de zile după colectarea materialului seminal descris în partea I.]
( 1)
fie
[starea necontagioasă a armăsarului donator seropozitiv pentru infecția cu arterita virală
ecvină a fost confirmată prin testul de izolare a virusului, prin PCR sau PCR în timp real,
efectuate, cu rezultat negativ, pe probe dintr-o parte din întregul material seminal al
armăsarului donator, prelevate(5) de două ori pe an, la un interval de cel puțin 4 luni, iar
armăsarul donator a reacționat pozitiv la o diluție a serului de cel puțin unu la patru în cadrul
unui test de seroneutralizare vizând infecția cu arterita virală ecvină.]
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II.4.10.

au fost supuse testelor prevăzute la punctul II.4.9 efectuate pe probe prelevate la următoarele date:

II.5.

Program de
testare

Identificarea
materialului
seminal

Data de începere(5)
Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(5)

AIE II.4.8.1.

AVE II.
4.8.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.4.8.3.
1. probă

2. probă

Materialul seminal descris în partea I
II.5.1. a fost colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în
partea 1 punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2. este introdus în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu cerințele
prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această marcă este
indicată în caseta I.27;
II.5.3. este transportat într-un container care:
II.5.3.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de colectare a materialului
seminal sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;
II.5.3.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de unică
folosință;
( 1)( 6)
[II.5.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte materiale.]
Materialul seminal este păstrat prin adăugarea de antibiotice, după cum urmează:
II.6.1. Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice a fost adăugat la materialul seminal după diluția
finală, sau este inclus în diluanții materialului seminal folosit, pentru a se atinge concentrația indicată
în ml de material seminal:
( 1)
fie
[un amestec de gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);]
( 1)
fie
[un amestec de lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500
μg);]
( 1)
fie
[un amestec de amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg);]
( 1)
fie
[un antibiotic sau un amestec de antibiotice(8) …………………………………………………, cu o
activitate bactericidă cel puțin echivalentă cu unul dintre următoarele amestecuri:
- gentamicină (250 μg), tylosin (50 μg) și lincomicină-spectinomicină (150/300 μg);
- lincomicină-spectinomicină (150/300 μg), penicilină (500 UI) și streptomicină (500 μg);
- amikacină (75 μg) și divecacină (25 μg).]
II.6.2. Imediat după adăugarea antibioticelor și înainte de orice posibilă congelare, materialul seminal diluat
a fost ținut la o temperatură de cel puțin 5 °C timp de cel puțin 45 de minute, sau sub un regim de
temperatură-timp cu o activitate bactericidă echivalentă documentată.]
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Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ecvidee, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa centrului
Caseta I.11:
de colectare a materialului seminal care efectuează expedierea transportului de material
seminal. Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate
cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al
Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
Caseta I.12:
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de autorizare
al unității de destinație a transportului de material seminal.
Caseta I.19:
Se indică numărul sigiliului.
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
„Tip”: Se indică materialul seminal.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care se
introduce materialul seminal transportat.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a fost colectat materialul seminal
care face parte din transport, în următorul format: zz.ll.aaaa
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul de
autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
Partea II:
Instrucțiuni pentru completarea tabelului de la punctul II.4.10.
Abrevieri:
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
AIE-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a infecției cu virusul arteritei ecvine (AVE) realizat pe o probă de
sânge
EVA-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
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A
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Program de testare

Identificarea
materialului
seminal

Instrucțiuni:
Programul de testare (punctele II.4.9.1., II.4.9.2. și/sau II.4.9.3.) se specifică în coloana B pentru fiecare probă
de material seminal identificată în coloana A în conformitate cu caseta I.27, iar coloanele C și D se completează
cu datele necesare.
Datele la care au fost prelevate probele pentru testele de laborator înainte de prima colectare a materialului
seminal descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.4.9.1., II.4.9.2. și II.4.9.3., se introduc în partea
superioară a coloanelor 5 - 9 din tabel, care corespund celulelor marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și
MCE-11 și MCE-12 din exemplul de mai jos.
Datele la care au fost prelevate probele pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la punctele
II.4.9.2. sau II.4.9.3., se introduc pe rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv la rubricile AIE-2,
AVE-B2 sau AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 din exemplul de mai jos.

B

Data de începere

Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

C

D

Data prelevării de probe pentru testele sanitare
AVE
II.4.8.2.
AIE II.4.8.1.

M CE
II.4.8.3.

Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

1.probă

2.probă

AIE-1

AVE-B1

AVE-S 1

MCE-11

MCE-12

AIE-2

AVE-B2

AVE-S 2

MCE-21

MCE-22

Se elimină dacă nu se aplică.
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă
ecvină nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care au fost prezente continuu în Islanda de la naștere, cu
condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio ecvidee sau
materialul seminal, oocitele și embrionii acesteia să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și în
perioada de colectare a materialului seminal.
Se taie programele care nu se aplică transportului.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.4.10 (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
Se aplică materialului seminal refrigerat.
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat(e) și concentrația acestuia (acestora) sau denumirea
comercială a diluantului de material seminal care conține antibiotice.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 60
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 30 SEPTEMBRIE 2014 ȘI
ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN
CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST
COLECTAT MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-B-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, din țara

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

exportatoare(1)………………………………….…

certific

Partea II: Certificare

(numele țării exportatoare)
prin prezenta că:
II.1.
Centrul de colectare a materialului seminal(2) în care materialul seminal descris în partea I a fost
colectat, prelucrat și depozitat pentru a fi exportat în Uniune a fost aprobat și supravegheat de către
autoritatea competentă în conformitate cu condițiile prevăzute în capitolul I secțiunea I punctul 1 și
în capitolul I secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE(3);
II.2.
În perioada care începe cu 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului seminal descris
în partea I și se termină cu data expedierii materialului seminal proaspăt sau refrigerat sau cu data la
care expiră perioada de 30 de zile de stocare a materialului seminal congelat, centrul de colectare a
materialului seminal:
II.2.1. a fost situat în țara exportatoare sau, în cazul unei regionalizări în conformitate cu articolul 13 din
Directiva 2009/156/CE(4), în acea parte din teritoriul țării exportatoare care:
‒ nu a fost considerată ca fiind infectată cu pesta ecvină africană în conformitate cu articolul 5
alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE,
‒ a fost indemnă de encefalomielita ecvină venezueleană pentru o perioadă de cel puțin 2 ani,
‒ a fost indemnă de morvă și durină pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
II.2.2. a îndeplinit condițiile pentru o exploatație prevăzute la articolul 4 alineatul (5) din Directiva
2009/156/CE și, în special:
( 5)
fie
[II.2.2.1. în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos nu au fost sacrificate
sau ucise toate animalele din speciile susceptibile la boala respectivă aflate în exploatație,
iar exploatația a fost indemnă de:
‒
orice tip de encefalomielită ecvină, timp de cel puțin 6 luni, cu începere de la data la
care au fost sacrificate ecvideele care sufereau de această boală,
anemie infecțioasă ecvină (AIE) cel puțin în cursul perioadei necesare pentru
‒
obținerea unui rezultat negativ la un test de imunodifuzie în gel de agar (test AGID
sau Coggins) efectuat pe probe prelevate după sacrificarea animalelor infectate, de
două ori, la interval de trei luni, de la fiecare dintre animalele rămase,
‒
stomatită veziculoasă (SV), timp de cel puțin 6 luni de la ultimul caz înregistrat,
‒
rabie, timp de cel puțin o lună de la ultimul caz înregistrat,
‒
antrax, timp de cel puțin 15 zile de la ultimul caz înregistrat;]
( 5)
fie [II.2.2.1. în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, toate animalele din
speciile susceptibile la acea boală care se aflau în exploatație au fost sacrificate sau ucise
și toate spațiile au fost dezinfectate, iar exploatația a fost indemnă, timp de cel puțin 30 de
zile, de orice tip de encefalomielită ecvină, de anemie infecțioasă ecvină, de stomatită
veziculoasă și de rabie sau timp de cel puțin 15 zile, de antrax, începând din ziua în care,
după distrugerea animalelor, dezinfectarea spațiilor a fost realizată în mod satisfăcător;]
II.2.3. nu conținea decât ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală ecvină și de metrită
contagioasă ecvină,
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II.3.

( 5)

fie

( 5)

fie

Înainte de a intra în centrul de colectare a materialului seminal, armăsarii donatori și orice alte
ecvidee aflate în centru:
II.3.1. au fost rezidenți în mod continuu timp de trei luni (sau de la intrare, dacă au fost importați direct
dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe durata perioadei de trei luni) în țara exportatoare sau,
în caz de regionalizare, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2009/156/CE, în acea parte din
teritoriul țării exportatoare, care, în perioada respectivă:
‒ nu a fost considerată ca fiind infectată cu pesta ecvină africană în conformitate cu articolul 5
alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE,
‒ a fost indemnă de encefalomielita ecvină venezueleană timp de cel puțin 2 ani,
‒ a fost indemnă de morvă și durină timp de cel puțin 6 luni;
[II.3.2. proveneau din țara exportatoare, care, în ziua admiterii în centru, era indemnă de stomatită
veziculoasă (SV) timp de cel puțin 6 luni,]
[II.3.2. au făcut obiectul unui test de neutralizare a virusului pentru stomatitei veziculoase (SV) efectuat, cu
rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 32 sau un test ELISA pentru SV efectuat, cu rezultat
negativ, în conformitate cu capitolul relevant din Manualul OIE de teste de diagnostic și vaccinuri
pentru animale terestre, pe o probă de sânge prelevată(6) într-o perioadă de 14 zile înainte de intrarea
în centru;]
II.3.3. proveneau din exploatații care, în ziua admiterii în centru, îndeplineau cerințele prevăzute la punctul
II.2.2.;
II.4.
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori care:
II.4.1. nu prezentau niciun semn clinic de boală infecțioasă sau contagioasă în momentul admiterii în
centrul de colectare a materialului seminal și în ziua colectării materialului seminal;
II.4.2. au fost ținuți în perioada de 30 de zile anterioară recoltării materialului seminal în exploatații în care
nicio ecvidee nu a prezentat în acea perioadă semne clinice de arterită virală ecvină sau de metrită
contagioasă ecvină;
II.4.3. nu au fost utilizați pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a
materialului seminal și între datele primei probe menționate la punctele II.4.5.1., II.4.5.2. și/sau
II.4.5.3. și până la finalul perioadei de colectare;
II.4.4. au fost supuși următoarelor teste, care îndeplinesc cel puțin cerințele capitolului relevant din
Manualul OIE de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, efectuate într-un laborator
recunoscut de către autoritatea competentă, iar testele menționate în continuare fiind incluse în
acreditarea sa, echivalentă cu cea prevăzută la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004(7),
după cum urmează:
( 8)
[II.4.4.1. pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), testul de imunodifuzie în gel de agar (testul
AGID sau Coggins) sau un test de imunoabsorbție legat cu enzimă (ELISA) pentru
depistarea anemiei infecțioase ecvine, cu rezultat negativ;]
II.4.4.2. pentru arterita virală ecvină (AVE),
( 5)
fie
[II.4.4.2.1. un test de seroneutralizare, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de unu la
patru;]
( 5)
și/sau [II.4.4.2.2. un test de izolare a virusului, o reacție de polimerizare în lanț (PCR) sau o PCR
în timp real, efectuate pe o parte din întregul material seminal al armăsarului
donator, cu rezultat negativ;]
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II.4.4.3. pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului, efectuat pe trei
probe (tampoane) prelevate de la armăsarul donator de două ori la un interval de minimum 7
zile cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei și fossei glandis;
Probele nu au fost în niciun caz prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau de
21 de zile (tratament local) după tratamentul antimicrobian al armăsarului donator și au fost
introduse într-un mediu de transport cu cărbune activ, precum mediul Amies, înainte de a fi
trimise la laboratorul unde au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test pentru:
( 5)
fie
[II.4.4.3.1. izolarea Taylorella equigenitalis după o cultivare în condiții microaerofile timp
de cel puțin 7 zile, demarată în 24 de ore de la prelevarea probelor de la
animalul donator, sau în 48 de ore în cazul în care probele sunt păstrate la rece
în timpul transportului;]
( 5)
și/sau [II.4.4.3.2. detectarea genomului Taylorella equigenitalis prin PCR sau PCR în timp real,
efectuată în decurs de 48 de ore de la prelevarea probelor de la animalul
donator;]
II.4.5. au fost supuși, cu rezultatele menționate la punctul II.4.4. în fiecare caz, la cel puțin unul dintre
programele de testare descrise în detaliu la punctul 1.6 literele (a), (b) și, respectiv, (c) din capitolul
II al anexei D la Directiva 92/65/CEE, după cum urmează:
(9) [II.4.5.1. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de prima colectare și pe parcursul perioadei de
colectare a materialului seminal descris în partea I, iar niciunul dintre ecvideele prezente
în centrul de colectare a materialului seminal nu a intrat în contact direct, în acea perioadă,
cu ecvidee cu un statut sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.4.4. au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe probe
prelevate(6) de la armăsarul donator la începutul sezonului de împerechere sau înainte de
prima colectare a materialului seminal destinat importurilor în Uniune de material seminal
proaspăt, refrigerat sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început perioada
în care armăsarul se afla în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei
colectări a materialului seminal.]
(9) [II.4.5.2. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări și pe parcursul
perioadei de colectare a materialului seminal descris în partea I, dar a părăsit centrul de
colectare a materialului seminal pe răspunderea medicului veterinar al centrului pentru o
perioadă continuă mai scurtă decât 14 zile și/sau alte ecvidee prezente în centrul de
colectare a materialului seminal au intrat în contact direct cu ecvidee cu un statut sanitar
inferior.
Testele descrise la punctul II.4.4. au fost efectuate, cel puțin o dată pe an, pe probe
prelevate(6) de la armăsarul donator la începutul sezonului de împerechere sau înainte de
data primei colectări a materialului seminal destinat importurilor în Uniune de material
seminal proaspăt, refrigerat sau congelat și la cel puțin 14 zile după data la care a început
perioada în care armăsarul este rezident în centru, care este cu cel puțin 30 de zile înainte
de data primei colectări a materialului seminal,
pe parcursul perioadei de colectare a materialului seminal destinat importurilor în Uniune
și
de material seminal în stare proaspătă, refrigerată sau congelată, armăsarul donator a fost
supus testelor descrise la punctul II.4.4., după cum urmează:
pentru anemia infecțioasă ecvină, unul dintre testele descrise la punctul II.4.4.1. a
(a)
fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată(6) cu maximum 90 de zile
înainte de data colectării materialului seminal descris în partea I;
(b)
pentru arterita virală ecvină, unul dintre testele descrise
( 5)
fie
[la punctul II.4.4.2. a fost efectuat cel mai recent pe o probă prelevată(6) cu
maximum 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal descris în partea
I;]
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( 5)

[la punctul II.4.4.2.2. a fost efectuat pe o parte din întregul material seminal al
armăsarului donator prelevată(6) cu nu mai mult de 6 luni înainte de data colectării
materialului seminal descris în partea I și o probă de sânge prelevată(6) de la
armăsarul donator în perioada de 6 luni a reacționat pozitiv într-un test de
seroneutralizare vizând arterită virală ecvină la o diluție a serului de peste unu la
patru;]
pentru metrita infecțioasă ecvină, testul descris la punctul II.4.4.3. a fost efectuat
(c)
cel mai recent pe trei probe (tampoane) prelevate(6) cu maximum 60 de zile înainte
de data colectării materialului seminal descris în partea I
( 5)
fie
[de două ori;]
( 5)
fie
[prima dată și supuse unui test PCR sau PCR în timp real.]]
(9) [II.4.5.3. Armăsarul donator nu îndeplinește condițiile stabilite la punctul 1.6 literele (a) și (b) din
capitolul II al anexei D la Directiva 92/65/CEE, iar materialul seminal este colectat în
vederea importării în Uniune sub formă de material seminal congelat.
Testele descrise la punctele II.4.4.1., II.4.4.2. și II.4.4.3. au fost efectuate pe probe
prelevate(6) de la armăsarul donator cel puțin o dată pe an la începutul sezonului de
împerechere,
testele descrise la punctele II.4.4.1. și II.4.4.3. au fost efectuate pe probe prelevate(6) de la
și
armăsarul donator în perioada de depozitare a materialului seminal de cel puțin 30 de zile
de la data colectării materialului seminal și înainte ca materialul seminal să fie retras din
centrul de colectare a materialului seminal, nu mai puțin de 14 zile și nu mai târziu de 90
de zile după colectarea materialului seminal descris în partea I,
( 5)
fie
[testele pentru depistarea arteritei virale ecvine descrise la punctul II.4.4.2. au fost
și
efectuate pe probe prelevate(6) de la armăsarul donator în perioada de depozitare a
materialului seminal de cel puțin 30 de zile de la data colectării materialului
seminal și înainte ca materialul seminal să fie retras din centrul de colectare a
materialului seminal, nu mai puțin de 14 zile și nu mai târziu de 90 de zile după
data colectării materialului seminal descris în partea I.]
( 5)
fie
[starea necontagioasă a armăsarului donator seropozitiv pentru arterita virală
ecvină a fost confirmată prin testul de izolare a virusului, prin PCR sau PCR în
timp real, efectuate, cu rezultat negativ, pe probe dintr-o parte din întregul
material seminal al armăsarului donator prelevate(6) de două ori pe an, la un
interval de cel puțin patru luni, iar armăsarul donator a reacționat pozitiv la o
diluție a serului de cel puțin unu la patru în cadrul unui test de seroneutralizare
vizând arterita virală ecvină.]
au fost supuși testelor prevăzute la punctele II.3.2.(5) și II.4.5. realizate pe probe prelevate la următoarele
date:
fie

Program de
testare

Data de începere(6)
Identificarea
materialului
seminal

II.4.6.

Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(6)
(5)

SV
II.3.2

AIE
II.4.4.1.

AVE II.
4.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.4.4.3.
1. probă

2. probă
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(5)fie
(5)fie

[II.5.
[II.5.

Nu s-au adăugat antibiotice la materialul seminal;]
S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o concentrație în
materialul seminal diluat final de cel puțin (10):
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….…………………………….. ;]
Materialul seminal descris în partea I a fost:
II.6.
II.6.1. colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din capitolul II secțiunea
I punctul 1 și din capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.6.2. expediat la locul de încărcare într-un container sigilat în conformitate cu punctul 1.4 din capitolul III
secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE și purtând numărul menționat în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ecvidee, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal unde își are originea
materialul seminal.
Caseta I.19: Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27: „Numărul de identificare”: Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii”: Data colectării se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
Partea II:
Instrucțiuni pentru completarea tabelului de la punctul II.4.6.
Abrevieri:
Test de diagnosticare a stomatitei veziculoase (SV) dacă este necesar în conformitate cu punctul
SV
II.3.2
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
EIA-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a arteritei virale ecvine (AVE) realizat pe o probă de sânge
AVE-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
Instrucțiuni:
Programul de testare (punctele II.4.5.1., II.4.5.2. și/sau II.4.5.3.) se specifică în coloana B pentru fiecare probă
de material seminal identificat în coloana A în conformitate cu caseta I.27, iar coloanele C și D se completează
cu datele necesare.
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A

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

Program de testare

Identificarea
materialului
seminal

Datele la care au fost prelevate probele pentru testele de laborator înainte de prima colectare a materialului
seminal descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.4.5.1., II.4.5.2. și II.4.5.3., se introduc în partea
superioară a coloanelor 5 - 9 din tabel, care corespund celulelor marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și
MCE-11 și MCE-12 din exemplul de mai jos.
Datele la care au fost prelevate probele pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la punctele
II.4.5.2. sau II.4.5.3., se introduc pe rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv la rubricile AIE-2,
AVE-B2 sau AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 din exemplul de mai jos.

B

Data de începere

Data prelevării de probe pentru testele sanitare

Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

SV
II.3.2.

C

D

SV

AIE
II.4.4.1.

AVE
II.4.4.2.

M CE
II.4.4.3.

Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

1.probă

2.probă

EIA-1

AVE-B1

AVE-S 1

MCE-11

MCE-12

AIE-2

AVE-B2

AVE-S 2

MCE-21

MCE-22

Sunt autorizate importuri de material seminal ecvin dintr-o țară terță menționată în coloana 1 a anexei XII la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei, cu condiția ca materialul seminal respectiv să
fi fost colectat în acea parte din teritoriul țării terțe descrisă în coloana 2 din respectiva anexă, de la un
armăsar donator care aparține categoriei de ecvidee indicate în coloana 3 din respectiva anexă.
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 17 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
litera
(b)
din
Directiva
92/65/CEE
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care
nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute
la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).
Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (JO L 192, 23.7.2010, p. 1).
Se elimină, după caz.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.4.6 (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru
animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165,
30.4.2004, p. 1).
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă
ecvină nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care au fost prezente continuu în Islanda de la naștere, cu
condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio ecvidee sau
materialul seminal, ovulele și embrionii acesteia să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și în
perioada de colectare a materialului seminal.
Se taie programele care nu se aplică transportului.
Se introduc numele și concentrațiile.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 61
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 31 AUGUST 2010 ȘI ÎNAINTE
DE 1 OCTOMBRIE 2014, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT
MATERIALUL SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-C-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, din țara

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

exportatoare(1)…………………………………

Re fe rință IMSOC

certific

Partea II: Certificare

(numele țării exportatoare)
prin prezenta că:
II.1.
Centrul de colectare a materialului seminal(2) în care materialul seminal descris în partea I a fost colectat,
prelucrat și depozitat pentru a fi exportat în Uniunea Europeană a fost aprobat și supravegheat de către
autoritatea competentă în conformitate cu condițiile prevăzute în capitolul I secțiunea I punctul 1 și în
capitolul I secțiunea II punctul 1 din anexa D la Directiva 92/65/CEE,
în cursul perioadei care începe cu 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului seminal descris în
II.2.
partea I și se termină cu data la care expiră perioada de 30 de zile de depozitare a materialului seminal
congelat, centrul de colectare a materialului seminal:
II.2.1. a fost situat în țara exportatoare sau, în cazul unei regionalizări în conformitate cu articolul 13 din
Directiva 2009/156/CE(3), în acea parte din teritoriul țării exportatoare care:
‒ nu era considerată ca fiind afectată de cazuri de pestă ecvină africană, în conformitate cu
articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE(3),
‒ a fost indemnă de encefalomielita ecvină venezueleană timp de 2 ani,
‒ a fost indemnă de morvă și de durină timp de 6 luni;
II.2.2. îndeplinea condițiile necesare unei exploatații stabilite la articolul 4 alineatul (5) din Directiva
2009/156/CE(3) și în special:
( 4)
fie [II.2.2.1. în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, nu toate animalele din
speciile susceptibile la boala respectivă aflate în exploatație au fost sacrificate sau ucise, iar
exploatația a fost indemnă de:
‒ orice tip de encefalomielită ecvină, timp de cel puțin 6 luni, cu începere de la data la
care ecvideele suferind de boala respectivă au fost sacrificate,
‒ anemie infecțioasă ecvină cel puțin în timpul perioadei necesare pentru obținerea unui
rezultat negativ la un test de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) efectuat pe
probe prelevate după sacrificarea animalelor infectate, de două ori la interval de trei luni,
de la fiecare din animalele rămase,
‒ stomatită veziculoasă, timp de cel puțin 6 luni de la cel mai recent caz înregistrat,
‒ rabie, timp de cel puțin o lună de la cel mai recent caz înregistrat,
‒ antrax, timp de cel puțin 15 zile de la cel mai recent caz înregistrat,]
( 4)
fie [II.2.2.1. în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, toate animalele din
speciile susceptibile la acea boală care se aflau în exploatație au fost sacrificate sau ucise și
toate spațiile au fost dezinfectate, iar exploatația a fost indemnă timp de cel puțin 30 de zile
de orice tip de encefalomielită ecvină, de anemie infecțioasă ecvină, de stomatită veziculoasă
și de rabie sau timp de cel puțin 15 zile de antrax, începând din ziua în care, după distrugerea
animalelor, dezinfectarea spațiilor a fost realizată în mod satisfăcător;]
II.2.3. nu conținea decât ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală ecvină și de metrită
contagioasă ecvină,
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ȚARA

II.3.

Înainte de a intra în centrul de colectare a materialului seminal, armăsarii donatori și orice alte ecvidee
aflate în centru:
II.3.1. au fost rezidenți în mod continuu timp de trei luni (sau de la introducere dacă au fost importați direct
dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe durata perioadei de trei luni) în țara exportatoare sau,
în caz de regionalizare în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2009/156/CE(3), în acea parte din
teritoriul țării exportatoare care, în perioada respectivă
‒ nu era considerată ca fiind afectată de cazuri de pestă ecvină africană, în conformitate cu
articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE(3),
‒ a fost indemnă de encefalomielită ecvină venezueleană timp de cel puțin 2 ani,
‒ a fost indemnă de morvă și durină timp de cel puțin 6 luni;
( 4)
fie
[II.3.2. proveneau din țara exportatoare, care, în ziua admiterii în centru, era indemnă de stomatită
veziculoasă (SV) timp de cel puțin 6 luni,]
( 4)
fie
[II.3.2. au făcut obiectul unui test de neutralizare a virusului pentru stomatita veziculoasă (SV) efectuat, cu
rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 12 pe o probă de sânge prelevată(5) în decursul celor 14
zile înainte de admiterea în centru;]
II.3.3. proveneau din exploatații care, în ziua admiterii în centru, îndeplineau cerințele prevăzute la punctul
II.2.2.;
II.4.
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori, care:
II.4.1. nu prezentau niciun semn clinic de boală infecțioasă sau contagioasă în momentul admiterii în
centru și în ziua colectării materialului seminal;
II.4.2. au fost ținuți în cursul celor 30 de zile anterioare colectării materialului seminal în exploatații în care
niciun ecvideu nu a prezentat în această perioadă semne clinice de arterită virală ecvină sau de
metrită contagioasă ecvină;
II.4.3. nu au fost utilizați pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a
materialului seminal și între data prelevării primei probe menționate la punctele II.4.5.1., II.4.5.2.
și/sau II.4.5.3. și până la sfârșitul perioadei de colectare;
II.4.4. au făcut obiectul următoarelor teste, care îndeplinesc cel puțin cerințele capitolului relevant din
Manualul OIE de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, efectuate pe probe
prelevate în conformitate cu unul dintre programele menționate la punctul II.4.5. într-un laborator
recunoscut de autoritatea competentă:
( 4)( 6)
fie [II.4.4.1. un test de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) pentru anemia infecțioasă ecvină
(AIE), cu rezultat negativ; ]
( 4)( 6)
fie [II.4.4.1. un test ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), cu rezultat negativ;]
( 4)
fie
[II.4.4.2. un test de seroneutralizare pentru arterita virală ecvină (AVE), cu rezultat negativ, la o
și
diluție a serului de unu la patru;]
( 4)
fie
[II.4.4.2. un test de izolare a virusului arteritei virale ecvine (AVE), efectuat, cu rezultat negativ, pe o
parte din întregul material seminal al armăsarului donator;]
II.4.4.3. un test de identificare a agentului metritei contagioase ecvine (MCE), efectuat de două ori
și
pe probe prelevate la un interval de șapte zile prin izolarea Taylorella equigenitalis, după
cultivare timp de 7 până la 14 zile, din lichid preejaculator sau din probă de material
seminal și din probe genitale prelevate cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei sau fosei
uretrale, cu rezultat negativ în fiecare caz;
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II.4.5. au fost supuși, cu rezultatele menționate la punctul II.4.4. în fiecare caz, cel puțin unuia dintre
programele de testare(7) descrise la punctele II.4.5.1., II.4.5.2. și II.4.5.3., după cum urmează:
II.4.5.1. Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare a materialului
seminal timp de cel puțin 30 de zile înainte de prima colectare și pe parcursul perioadei de
colectare a materialului seminal descris în partea I, iar niciunul dintre ecvideele prezente în
centrul de colectare a materialului seminal nu a intrat în contact direct, în acea perioadă, cu
ecvidee cu un statut sanitar inferior celui al armăsarului donator.
Testele descrise la punctul II.4.4 au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior primei
colectări de material seminal și la cel puțin 14 zile de la data de începere a perioadei de
reședință de cel puțin 30 de zile.
II.4.5.2. Armăsarul donator a fost rezident în centrul de colectare a materialului seminal timp de cel
puțin 30 de zile anterioare primei colectări și pe parcursul perioadei de colectare a
materialului seminal descris în partea I, dar a părăsit centrul pe răspunderea medicului
veterinar al centrului pe o perioadă continuă mai scurtă decât 14 zile, sau alte ecvidee
prezente în centrul de colectare au intrat în contact direct cu ecvidee cu o stare sanitară
inferioară.
Testele descrise la punctul II.4.4. au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior primei
colectări de material seminal din sezonul de reproducere sau perioada de colectare din anul
în care s-a colectat materialul seminal descris în partea I și la cel puțin 14 zile de la data de
începere a perioadei de reședință de cel puțin 30 de zile,
și
testul descris la punctul II.4.4.1. pentru anemia infecțioasă ecvină a fost efectuat pe o probă
de sânge prelevată(5) cu maximum 90 de zile înainte de data colectării materialului seminal
descris în partea I;
[unul dintre testele descrise la punctul II.4.4.2. pentru arterita virală ecvină a fost efectuat
și ( 4)fie
cel mai recent pe o probă prelevată(5) cu maximum 30 de zile înainte de data colectării
materialului seminal descris în partea I,]
( 4)
fie
[a fost efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virală ecvină cu rezultat negativ
pe o parte a întregului material seminal al armăsarului donator(5) prelevat nu mai mult de 6
luni înainte de colectarea materialului seminal descris mai sus și o probă de sânge prelevată
la aceeași dată(5) a reacționat pozitiv într-un test de seroneutralizare pentru arterită virală
ecvină la o diluție a serului de peste unu la patru,]
testul descris la punctul II.4.4.3. pentru metrita contagioasă ecvină a fost efectuat cel mai
și
recent pe probe prelevate(5) cu maximum 60 de zile înainte de data colectării materialului
seminal descris în partea I.
II.4.5.3. Testele descrise la punctul II.4.4. au fost efectuate pe probe prelevate(5) anterior datei
primei colectări de material seminal din sezonul de reproducere sau din perioada de
colectare din anul în care s-a colectat materialul seminal descris în partea I,
testele descrise la punctul II.4.4. au fost efectuate pe probe prelevate(5) între 14 și 90 de zile
și
după colectarea materialului seminal descris în partea I.
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ȚARA

II.4.6.

au fost supuși testelor prevăzute la punctele
următoare:

( 4)

fie
fie

( 4)

II.6.

Program de
testare

Identificarea
materialului
seminal

Data de începere(5)
Rezidența
donatorului

Colectarea
materialului
seminal

II.3.2.(4)

și II.4.5. efectuate pe probe prelevate la datele

Data prelevării de probe pentru testele sanitare(5)
SV(4)
II.3.2

AIE
II.4.4.1.

AVE II.
4.4.2.
Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

M CE
II.4.4.3.
1. probă

2. probă

[II.5. Nu s-au adăugat antibiotice la materialul seminal;]
[II.5. S-au adăugat următoarele antibiotice sau combinații de antibiotice pentru a produce o concentrație în
materialul seminal diluat final de cel puțin (8):
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….…………………………….. ;]
Materialul seminal descris în partea I a fost:
II.6.1. colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții conforme cu cerințele din capitolul II secțiunea
I punctul 1 și din capitolul III secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
II.6.2. expediat la locul de încărcare într-un container sigilat în conformitate cu punctul 1.4 din capitolul III
secțiunea I din anexa D la Directiva 92/65/CEE și purtând numărul menționat în caseta I.19.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ecvidee, inclusiv atunci când
Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal unde își are originea
materialul seminal.
Caseta I.19: Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27: „Numărul de identificare”: Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii”: Data colectării se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
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ȚARA

A

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Program de testare

Identificarea
materialului
seminal

Partea II:
Instrucțiuni pentru completarea tabelului de la punctul II.4.6.
Abrevieri:
Test de diagnosticare a stomatitei veziculoase (SV), dacă este necesar în conformitate cu punctul
SV
II.3.2.
Primul test de diagnosticare a anemiei infecțioase ecvine (AIE)
EIA-1
AIE-2
Al doilea test de diagnosticare a AIE
AVE-B1
Primul test de diagnosticare a arteritei virale ecvine (AVE) realizat pe o probă de sânge
AVE-B2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de sânge
AVE-S1
Primul test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
AVE-S2
Al doilea test de diagnosticare a AVE realizat pe o probă de material seminal
MCE-11
Primul test de diagnosticare a metritei contagioase ecvine (MCE) realizat pe prima probă
MCE-12
Primul test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-11
MCE-21
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe prima probă
MCE-22
Al doilea test de diagnosticare a MCE realizat pe a doua probă prelevată la 7 zile după MCE-21
Instrucțiuni:
Programul de testare (II.4.5.1., II.4.5.2. și/sau II.4.5.3.) trebuie să fie specificat în coloana B pentru fiecare
probă de material seminal identificată în coloana A, în conformitate cu rubrica I.27, iar coloanele C și D trebuie
să fie completate cu datele necesare.
Datele la care au fost prelevate probele pentru testare în laborator înainte de prima colectare a materialului
seminal descris în partea I conform cerințelor de la punctele II.4.5.1., II.4.5.2. și II.4.5.3. se introduc pe rândul
de sus al coloanelor 5 - 9 ale tabelului, respectiv în casetele marcate cu AIE-1, AVE-B1 sau AVE-S1 și MCE11 și MCE-12 în exemplul de mai jos.
Datele la care s-au prelevat probe pentru repetarea testării în laborator, conform cerințelor de la II.4.5.2. sau
II.4.5.3., se introduc în rândul de jos al coloanelor 5 - 9 din tabel, respectiv în casetele AIE-2, AVE-B2 sau
AVE-S2 și MCE-21 și MCE-22 în exemplul de mai jos.

B

Data de începere

Rezidența
donatorului

C

Colectarea
materialului
seminal

D

Data prelevării de probe pentru testele sanitare

SV
II.3.2.

AIE
II.4.4.1.

AVE
II.4.4.2.

M CE
II.4.4.3.

Probă de
sânge

Probă de
material
seminal

1.probă

2.probă

EIA-1

AVEB1

AVE-S 1

MCE-11

MCE-12

AIE-2

AVEB2

AVE-S 2

MCE-21

MCE-22

SV

Sunt autorizate importuri de material seminal ecvin dintr-o țară terță menționată în coloana 1 a anexei XII la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei, cu condiția ca materialul seminal să fi fost
colectat în acea parte din teritoriul țării terțe descrisă în coloana 2 din respectiva anexă, de la un armăsar
donator care aparține categoriei de ecvidee indicate în coloana 3 din respectiva anexă.
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 17 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
litera
(b)
din
Directiva
92/65/CEE
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
Se elimină, după caz.
Se introduce data în tabelul de la punctul II.4.6 (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor)
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină nu
sunt necesare pentru ecvideele donatoare care au fost prezente continuu în Islanda de la naștere, cu condiția
ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio ecvidee sau materialul
seminal, ovulele și embrionii acesteia să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și în perioada de
colectare a materialului seminal.
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(7)
(8)

Se taie programele care nu se aplică transportului.
Se introduc numele și concentrațiile.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 62
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL
PROVENIT DE LA ECVIDEE, COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2010,
EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE COLECTARE A
MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „EQUI-SEM-D-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de e xpediere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație
Nume

Cod

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, din țara

II.a

Re fe rința certificatului

exportatoare(1)...............................…

II.b

Re fe rință IMSOC

certific

(numele țării exportatoare)
prin prezenta că:
Centrul de colectare a materialului seminal(2) în care materialul seminal descris în partea I a fost colectat,
II.1.
prelucrat și depozitat în vederea exportării spre Uniunea Europeană:
II.1.1.
a fost autorizat și supravegheat de autoritatea competentă în conformitate cu condițiile menționate în
capitolul I din anexa D la Directiva 92/65/CEE,
II.1.2.
este situat pe teritoriul țării exportatoare sau, în caz de regionalizare în conformitate cu articolul 13 din
Directiva 2009/156/CE(3), într-o parte a teritoriului țării exportatoare care, în ziua în care a fost colectat
materialul seminal și până la data expedierii acestuia, era indemn(ă) de:

II.1.3.

Partea II: Certificare

II.1.3.1.

II.1.3.2.

II.1.4.
II.2.
II.2.1.

( 4)

fie

−
pesta ecvină africană, conform legislației UE,
−
encefalomielita ecvină venezueleană timp de 2 ani,
−
morvă și durină timp de 6 luni;
în perioada de 30 de zile anterioară datei colectării materialului seminal și până în ziua expedierii
acestuia, nu a făcut obiectul vreunui ordin de interdicție din motive de sănătate animală în care să se
prevadă una dintre următoarele condiții:
dacă nu toate animalele din speciile susceptibile la boală aflate în exploatație au fost sacrificate sau ucise,
interdicția a durat:
−

6 luni, cu începere din ziua în care sunt sacrificate ecvideele care sufereau de boală, în cazul
encefalomielitei ecvine,

−

pe perioada necesară pentru efectuarea, cu rezultat negativ, a două teste Coggins la un interval de
trei luni la animalele rămase după sacrificarea animalelor infectate, în cazul anemiei infecțioase
ecvine,

−
6 luni, în caz de stomatită veziculoasă,
−
o lună de la ultimul caz înregistrat, în cazul rabiei,
−
15 zile de la ultimul caz înregistrat, în cazul antraxului.
dacă toate animalele din speciile susceptibile la boală care se aflau în exploatație au fost sacrificate sau
ucise și dacă spațiile au fost dezinfectate, interdicția a durat 30 de zile, sau 15 zile în cazul antraxului,
începând din ziua în care, după distrugerea animalelor, dezinfectarea spațiilor a fost realizată în mod
satisfăcător;
conținea, pe perioada începând cu 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal și până la data
expedierii acestuia, numai ecvidee care nu prezentau semne clinice de arterită virală ecvină sau de
metrită contagioasă ecvină,
Înainte de a intra în centrul de colectare a materialului seminal, armăsarii donatori și orice alte ecvidee
aflate în centru:
au fost rezidenți în mod continuu timp de trei luni (sau de la introducere dacă au fost importați direct
dintr-un stat membru al Uniunii pe durata perioadei de trei luni) pe teritoriul sau, în caz de regionalizare,
pe o parte a teritoriului(4) țării exportatoare, care, în perioada respectivă, era indemnă de:
−
−
−
−
[II.2.2.

pesta ecvină africană, conform legislației UE,
encefalomielita ecvină venezueleană timp de 2 ani,
morvă timp de 6 luni,
durină timp de 6 luni;
proveneau de pe teritoriul țării exportatoare, care, în ziua admiterii în centru, a fost indemn timp
de 6 luni de stomatită veziculoasă,]
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( 4)

fie

II.2.3.
II.3.
II.3.1.
II.3.2.
II.3.3.
II.3.4.
II.3.5.
II.3.6.
II.3.6.1.
( 4)

fie

( 4)

fie

II.3.6.3.

II.3.7.
II.3.7.1.

II.3.7.2.

( 4)

fie

( 4)

fie

II.3.7.3.

[II.2.2.

au făcut obiectul unui test de neutralizare a virusului pentru stomatita veziculoasă, efectuat pe o
probă de sânge prelevată la .............................(5), în decurs de 14 zile înainte de admiterea în
centru, cu rezultat negativ la o diluție a serului de 1 la 12;]
proveneau din exploatații care, în ziua admiterii în centru, îndeplineau cerințele prevăzute la punctul
II.1.3.;
Materialul seminal descris în partea I a fost colectat de la armăsari donatori care:
în ziua în care a fost colectat materialul seminal, nu prezentau semnele clinice ale vreunei boli infecțioase
sau contagioase,
timp de cel puțin 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal nu au fost utilizați în scop de
reproducere naturală,
timp de 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal s-au aflat în exploatații în care niciun
ecvideu nu a prezentat semne clinice de arterită virală ecvină,
timp de 60 de zile înainte de colectarea materialului seminal s-au aflat în exploatații în care niciun
ecvideu nu a prezentat semne clinice de metrită contagioasă ecvină,
după cunoștințele mele și în măsura în care am putut verifica, nu au fost în contact cu ecvidee suferind de
vreo boală infecțioasă sau contagioasă în cele 15 zile anterioare colectării materialului seminal;
au fost supuși următoarelor teste de sănătate animală efectuate într-un laborator recunoscut de autoritatea
competentă, în conformitate cu programul de testare menționat la punctul II.3.7.:
un test de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) pentru anemia infecțioasă ecvină, cu rezultat
negativ (6);
[II.3.6.2. un test de seroneutralizare pentru arterita virală ecvină, cu rezultat negativ la o diluție a serului
de 1 la 4;]
[II.3.6.2. un test de izolare a virusului pentru arterita virală ecvină, efectuat, cu rezultat negativ, pe o
parte din întregul material seminal;]
un test pentru metrita contagioasă ecvină, efectuat de două ori la interval de șapte zile, prin izolarea
Taylorella equigenitalis din lichidul preejaculator sau dintr-o probă de material seminal și din probe
genitale prelevate cel puțin de la nivelul prepuțului, uretrei și fosei uretrale, cu rezultat negativ în fiecare
caz;
au fost supuși unuia dintre următoarele programele de testare(7):
Armăsarul donator a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare timp de cel puțin 30 de zile
înainte de colectarea materialului seminal și pe parcursul perioadei de colectare, iar niciuna dintre
ecvideele prezente în centrul de colectare nu a intrat în această perioadă în contact direct cu ecvidee care
aveau un statut sanitar inferior celui al armăsarilor donatori.
Testele necesare în baza punctului II.3.6. au fost efectuate pe probe prelevate la data de
………………………..(5) și la data de ………………………..(5) cu cel puțin 14 zile de la debutul
perioadei de rezidență menționate mai sus și cel puțin la începutul sezonului de împerechere;
Armăsarul donator nu a fost rezident în mod continuu în centrul de colectare sau alte ecvidee prezente în
centrul de colectare au intrat în contact direct cu ecvidee care aveau un statut sanitar inferior celui al
armăsarilor donatori.
Testele necesare în baza punctului II.3.6. au fost efectuate pe probe prelevate la data de
………………………..(5) și la data de ……………....(5), în decursul celor 14 zile anterioare primei
colectări de material seminal și cel puțin la începutul sezonului de împerechere.
Testul necesar în baza punctului II.3.6.1. a fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată cu
cel mult 120 de zile înainte de colectarea materialului seminal, la ...........…………………..(5);
[Testul necesar în baza punctului II.3.6.2. a fost efectuat cel mai recent cu maximum 30 de zile înainte de
colectarea materialului seminal la data de …………………..(5);]
[Starea necontagioasă a armăsarului seropozitiv pentru arterita virală ecvină a fost confirmată printr-un
test de izolare a virusului efectuat cu maximum un an înainte de colectarea materialului seminal la data
de …………………………..(5);]
Testele necesare în baza punctului II.3.6. au fost efectuate în perioada de 30 de zile de depozitare
obligatorie a materialului seminal congelat și după minimum 14 zile de la colectarea materialului
seminal, pe probe prelevate la data de ……………………(5) și la data de …………………….(5);
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II.4.

Materialul seminal descris în partea I a fost colectat, prelucrat, depozitat și transportat în condiții
conforme cu cerințele din capitolele II și III ale anexei D la Directiva 92/65/CEE.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la ecvidee, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde centrului de colectare a materialului seminal unde își are originea
materialul seminal.
Caseta I.19: Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27: „Numărul de identificare”: Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii”: Data colectării se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
Partea II:
Sunt autorizate importuri de material seminal ecvin dintr-o țară terță menționată în coloana 1 a anexei XII
la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei, cu condiția ca materialul seminal să fi
fost colectat în acea parte din teritoriul țării terțe descrisă în coloana 2 din respectiva anexă, de la un
armăsar donator care aparține categoriei de ecvidee indicate în coloana 3 din respectiva anexă.
(2)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 17 alineatul (3)
web
al
Comisiei:
litera
(b)
din
Directiva
92/65/CEE
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(3)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(4)
Se elimină, după caz.
(5)
Se introduce data.
(6)
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină
nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care au fost prezente continuu în Islanda de la naștere, cu
condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio ecvidee sau
materialul seminal, ovulele și embrionii acesteia să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și în
perioada de colectare a materialului seminal.
(7)
Se taie programele care nu se aplică transportului.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 63
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE OOCITE ȘI EMBRIONI PROVENIȚI DE LA
ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI DEPOZITAȚI ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU REGULAMENTUL
DELEGAT (UE) 2020/692 DUPĂ 20 APRILIE 2021, EXPEDIATE DE ECHIPA DE
COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU
A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL „EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/891

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

Partea II: Certificare

31.3.2021

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1. Oocitele(1)/ embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși
în partea I sunt destinați reproducerii artificiale și au fost obținuți de la animale donatoare care provin
II.1.1. dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1. autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a oocitelor(1)/ embrionilor(1)proveniți de la ecvidee și
enumerați în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;
II.1.1.2. în care pesta ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu
Burkholderia mallei (morva), tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina
(Trypanosoma equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu virusul rabic, antrax,
infecția cu virusul arteritei ecvine și metrita contagioasă ecvină (Taylorella equigenitalis)
sunt boli cu declarare obligatorie;
II.1.1.3. indemn(ă) de pesta ecvină africană timp de cel puțin 24 de luni imediat înainte de
colectarea(1)/ producerea(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor în
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692 al Comisiei, și în care nu s-a efectuat nicio vaccinare sistematică împotriva
pestei ecvine africane timp de cel puțin 12 luni imediat înainte de colectarea(1)/
producerea(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor în conformitate cu
articolul 22 alineatul (4) litera (b) din regulamentul respectiv;
II.1.1.4. în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană timp de cel puțin 24 de
luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data
expedierii lor;
II.1.2. dintr-o unitate situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
( 1)

fie [II.1.2.1.
( 1)

fie [II.1.2.1.

( 1)

fie [II.1.2.2.
( 1)

fie [II.1.2.2.

( 1)

fie [II.1.2.3.

în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel puțin
36 de luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la
data expedierii lor;]
în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel puțin
6 luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la
data expedierii lor, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat în ceea
ce privește ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra absența
infecției în cursul perioadei respective de 6 luni;]
în care nu a fost raportată durina pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii
lor;]
în care nu a fost raportată durina în perioada de cel puțin 6 luni imediat anterioară
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și până la data expedierii lor, iar
Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele
de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul
perioadei respective de 6 luni;]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada de
cel puțin 24 de luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1)
și până la data expedierii lor;]
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( 1)

fie [II.1.2.3.

II.2.

în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada
de cel puțin 6 luni imediat anterioară colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1)
și până la data expedierii lor, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere
desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a
demonstra absența infecției în cursul perioadei respective de 6 luni.]
Oocitele(1)/ embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținute/obținuți de la animale donatoare care
provin din unități
II.2.1. în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în cele 30 de zile
anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), și
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
( 1)
fie
[nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori
colectării(1)/producerii(1) oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub
restricții de circulație
( 1)
fie
[până când animalele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând depistarea
tripanozomiazei animalelor cu una dintre metodele de diagnostic prevăzute în partea 3 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei, efectuat, cu rezultate
negative, pe probe prelevate la cel puțin 6 luni după ce ultimul animal infectat a fost scos
din unitate;]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile de la data curățării și dezinfectării, după ce ultimul animal din
specia enumerată din unitate a fost fie ucis și distrus, fie sacrificat.]]
II.2.2. în care nu a fost raportată durina în cele 6 luni anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/
embrionilor(1), și
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori colectării(1)/ producerii(1)
oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
( 1)
fie
[nu a fost raportată durina în unitatea respectivă în ultimii 2 ani anteriori colectării(1)/producerii(1)
oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub restricții de circulație
( 1)
fie
[până când restul ecvideelor din unitate, cu excepția masculilor de ecvidee castrați, au fost
supuse unui test de depistare a durinei cu metoda de diagnostic prevăzută în partea 8 din
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe
prelevate în termen de cel puțin 6 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse
sau sacrificate, sau după ce toți masculii de ecvidee infectați au fost castrați;]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și distrus sau
sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată;]]
II.2.3. în care nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în cele 90 de zile anterioare
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1), și
( 1)
fie
[nu au fost raportate infecții cu anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în ultimele 12 luni
anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);]
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( 1)

[nu a fost raportată anemia infecțioasă ecvină în unitatea respectivă în ultimele 12 luni anterioare
colectării(1)/producerii(1) oocitelor(1)/embrionilor(1) și, în urma ultimului focar, unitățile au rămas sub
restricții de circulație
( 1)
fie
[până când ecvideele rămase în unitate au fost supuse unui test vizând anemia infecțioasă
ecvină utilizând metoda de diagnostic prevăzută în partea 9 din anexa I la Regulamentul
delegat (UE) 2020/688, efectuat, cu rezultate negative, pe probe prelevate de două ori la
un interval de minimum 3 luni după ce animalele infectate au fost ucise și distruse sau
sacrificate și după ce unitatea a fost curățată și dezinfectată.]]
( 1)
fie
[timp de cel puțin 30 de zile după ce ultimul ecvideu din unitate a fost ucis și distrus sau
sacrificat, iar incinta a fost curățată și dezinfectată.]]
( 1)
[II.3.
Embrionii recoltați in vivo proveniți și descriși în partea I au fost colectați, prelucrați și depozitați,
și expediați de către centrul de colectare de embrioni(2) care
II.3.1. este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.3.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
( 1)
[II.3.
Oocitele(1)/embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descrise/descriși în partea I
au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați, și expediate/expediați de către
echipa de producere de embrioni(2) care
II.3.1. este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.3.2. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686.]
(1)
II.4. Oocitele / embrionii(1) descrise/descriși în partea I au fost obținuți de la animale donatoare care
II.4.1. nu au fost vaccinate împotriva pestei ecvine africane cel puțin în ultimele 40 de zile anterioare
colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
II.4.2. nu au fost vaccinate împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene în unitățile respective în
ultimele 60 de zile anterioare colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
II.4.3. au rămas timp de cel puțin 3 luni înainte de data colectării(1)/ producției(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1)
într-o țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea menționat(ă) în caseta I.7.;
II.4.4. timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării(1)/ producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1) și
în perioada de colectare
II.4.4.1. au fost ținute în unități care nu sunt situate într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a
apariției pestei ecvine africane, a infecției cu Burkholderia mallei (morva) sau a unei boli
emergente relevante pentru ecvidee;
II.4.4.2. au fost ținute într-o singură unitate în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină
venezueleană, durină, tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), anemia
infecțioasă ecvină, metrita contagioasă ecvină (Taylorella equigenitalis), virusul rabic și
antrax;
II.4.4.3. nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricție stabilită ca
urmare a apariției bolilor menționate la punctul II.4.4.1. sau din unități care nu îndeplinesc
condițiile menționate la punctul II.4.4.2.;
II.4.5. nu au fost utilizate pentru reproducere naturală timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării
oocitelor(1)/ embrionilor(1) și între data prelevării primelor probe menționate la punctele II.4.8.1. și
II.4.8.2. și data colectării oocitelor(1)/ embrionilor(1);
fie
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II.5.

II.4.6. au fost examinate de către medicul veterinar al echipei sau de către un membru al echipei și nu a
prezentat simptome sau semne clinice de boli animale transmisibile în ziua colectării(1)/
producerii(1) oocitelor(1)/ embrionilor(1);
II.4.7. sunt identificate individual astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;
II.4.8. au fost supuse următoarelor teste, menționate la punctul 2 literele (b) și (c) din capitolul II partea 4
din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, după cum urmează:
( 3)
[II.4.8.1. pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de agar (testul
AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic
(ELISA), cu rezultat negativ, efectuat pe o probă de sânge prelevată la ……………….(4),
la nu mai puțin de 14 zile de la data de începere a perioadei la care se face referire la
punctul II.4.5., iar testul a fost efectuat cel mai recent pe o probă de sânge prelevată
la…………………….(4); cu maximum 90 de zile înainte de data colectării
oocitelor(1)/embrionilor(1) destinați intrării în Uniune;]
II.4.8.2. pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului, efectuat, cu
rezultat negativ, pe cel puțin două probe (tampoane), prelevate în perioada la care se face
referire la punctul II.4.5. cel puțin de la nivelul suprafețelor mucoase ale fosei clitoridiene
și ale sinusurilor clitoridiene ale iepei donatoare
( 1)
fie
[II.4.8.2.1. de două ori, la un interval de cel puțin 7 zile la …………(4) și la
………………..(4), în cazul izolării Taylorella equigenitalis după cultivare în
condiții microaerofile timp de cel puțin 7 zile, realizată în decurs de 24 de ore
de la prelevarea probelor de la animalul donator sau de 48 de ore în cazul în
care probele sunt păstrate la rece în timpul transportului.]
( 1)
și/sau [II.4.8.2.2. prima dată, la………………..(4), în cazul detectării genomului de Taylorella
equigenitalis printr-o reacție de polimerizare în lanț (PCR) sau prin PCR în
timp real, efectuată în perioada de 48 de ore de la prelevarea probelor de la
animalul donator.]
Probele menționate la punctele II.4.8.2.1. și II.4.8.2.2. nu au fost în niciun caz prelevate mai
devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau de 21 de zile (tratament local) după tratamentul
antimicrobian al iepei donatoare și au fost introduse într-un mediu de transport cu cărbune
activ, cum ar fi mediul Amies, înainte de a fi trimise la laborator.
(1)
Oocitele / embrionii(1) descrise/descriși în partea I
II.5.1. au fost colectate/colectați, prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele
de sănătate animală stabilite în partea 2(1)/partea 3(1)/partea 4(1)/partea 5(1) și în partea 6 din anexa III
la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.5.2. sunt introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu
cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această
marcă este indicată în caseta I.27;
II.5.3. sunt transportate/transportați într-un container care:
II.5.3.1. a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea de către centrul de colectare sau de către
echipa de producție a embrionilor sub responsabilitatea medicului veterinar al echipei, sau
de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în
caseta I.19;
II.5.3.2. a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de unică
folosință;
( 1)( 5)
[II.5.3.3. a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]
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( 1)( 6)

[II.5.4. sunt introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.5.5. sunt transportați într-un container în care sunt separați între ei prin compartimente fizice sau sunt
plasați în pungi de protecție secundare.]
( 1)( 7)
[II.6.Embrionii recoltați in vivo (1)/ embrionii produși in vitro (1)/ embrionii micromanipulați(1) descriși în partea
I au fost concepuți prin inseminare artificială cu utilizarea unui material seminal provenit dintr-un centru
de colectare a materialului seminal, dintr-o unitate de prelucrare a materialului germinativ sau dintr-un
centru de depozitare a materialului germinativ aprobate pentru colectarea, prelucrarea și/sau depozitarea
materialului seminal de către autoritatea competentă a unei țări terțe, teritoriu terț sau zonă din acestea
enumerat(ă) în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 pentru materialul seminal
provenit de la porcine sau de către autoritatea competentă a unui stat membru (8).]
( 1)( 9)
[II.7.Următorul antibiotic sau amestec de antibiotice10 a fost adăugat mediilor de colectare, prelucrare, spălare
sau depozitare: ……………………………………………………………………]
Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la ecvidee, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
Caseta I.11:
centrului de colectare sau de producție a embrionilor care efectuează expedierea
transportului de oocite sau embrioni. Numai centrele de colectare sau de producere de
embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
Caseta I.12:
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de oocite sau embrioni.
Caseta I.19:
Se indică numărul sigiliului.
Caseta I.24:
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27:
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduc oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care au fost colectate sau produse
oocitele sau embrionii care fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al echipei de colectare sau de producție a embrionilor care a efectuat
colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.
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Partea II:
(1)
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Numai centrele de colectare sau de producere de embrioni enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul
(3)
din
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
web
al
Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(3)
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă
ecvină nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care s-au aflat în permanență în Islanda de la naștere, cu
condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio ecvidee sau
materialul seminal, ovulele și embrionii acestora să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și în
perioada în care au fost colectate ovulele sau embrionii și materialul seminal a fost utilizat pentru fertilizare.
(4)
Se introduce data și ora, în următorul format: zz.ll.aaaa
(5)
Se aplică oocitelor sau embrionilor congelați.
(6)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni recoltați
in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ecvidee.
(7)
Nu se aplică oocitelor.
(8)
Numai un centru de colectare a materialului seminal, o unitate de prelucrare a materialului germinativ sau un
centru de depozitare a materialului germinativ care figurează pe site-urile web ale Comisiei:
- dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea:
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
- a(al) unui stat membru: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(9)
Atestare obligatorie în cazul în care s-au adăugat antibiotice.
(10) Se introduce numele antibioticului (antibioticelor) adăugat (adăugate) și concentrația acestuia (acestora).
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 64
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 30
SEPTEMBRIE 2014 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021, EXPEDIATE DUPĂ 20
APRILIE 2021 DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A
EMBRIONILOR CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU
EMBRIONII (MODEL „EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”)
Ce rtificat de sănătate animală pentru UE

ȚARA
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

L 113/899

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Subsemnatul, medic veterinar oficial, din țara exportatoare(1)...............................… certific
exportatoare)

Re fe rință IMSOC

(numele

țării

prin prezenta că:
II.1.

Ovulele(2)/ embrionii(2) descrise/descriși în partea I:

II.1.2.

au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2) de către echipa(3) descrisă în caseta I.11, care a fost
aprobată și supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III din anexa D la Directiva
92/65/CEE(4) și au fost supuse/supuși unei inspecții de către un medic veterinar oficial cel puțin o dată în
fiecare an calendaristic;
au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2), prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu prevederile capitolului III secțiunea II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
au fost colectate/colectați într-un loc separat de celelalte părți ale spațiului sau ale exploatației, care este
bine întreținut și a fost curățat și dezinfectat înainte de colectare;
au fost examinate/examinați, prelucrate/prelucrați și ambalate/ambalați în instalații de laborator care nu
sunt situate într-o zonă supusă unor măsuri de interdicție sau de carantină, în conformitate cu caseta
II.1.6., într-o secțiune care este separată de zona de depozitare a echipamentelor și a materialelor
utilizate în contact cu animalele donatoare și de zona în care se lucrează cu animalele donatoare;
provin de la iepe donatoare care:
II.1.6.1. au fost rezidente în mod continuu timp de trei luni (sau de la introducere, dacă au fost
importate direct dintr-un stat membru al Uniunii Europene în cursul perioadei de trei luni) în
țara exportatoare sau, în caz de regionalizare în conformitate cu articolul 13 din Directiva
2009/156/CE(5), în acea parte din teritoriul țării exportatoare care, în perioada respectivă,

II.1.3.
II.1.4.

Partea II: Certificare

II.1.5.

II.1.6.

nu a fost considerată ca fiind infectată cu pesta ecvină africană în conformitate cu
articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE,
−
a fost indemnă de encefalomielita ecvină venezueleană timp de cel puțin 2 ani,
−
a fost indemnă de morvă și durină timp de cel puțin 6 luni;
proveneau dintr-o țară exportatoare care, în ziua colectării, era indemnă de stomatită
veziculoasă (SV) pentru o perioadă cel puțin 6 luni înainte de data respectivă;]
au făcut obiectul unui test de neutralizare a virusului pentru stomatita veziculoasă (SV)
efectuat, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 32 sau al unui test ELISA pentru SV
efectuat, cu rezultat negativ, în conformitate cu capitolul relevant din Manualul OIE de teste
de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, pe o probă de sânge prelevată
la…………………(6) în termen de 30 de zile înainte de colectarea ovulelor(2)/embrionilor(2);]
într-o perioadă de 30 de zile înainte de data colectării s-au aflat în exploatații sub
supraveghere veterinară care, din ziua colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) și până la data
expedierii lor, respectau condițiile impuse unei exploatații, stabilite la articolul 4 alineatul (5)
din Directiva 2009/156/CE, și în special:]
în cazul ovulelor congelate(2)/embrionilor congelați(2), în cursul unei perioade de 30 de zile
înainte de data colectării, s-au aflat în exploatații sub supraveghere veterinară care, din ziua
colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) până la expirarea perioadei de 30 de zile de depozitare
obligatorie în spații aprobate, respectau condițiile impuse unei exploatații stabilite la articolul
4 alineatul (5) din Directiva 2009/156/CE, și în special:]
−

( 2)

[II.1.6.2.

( 2)

[II.1.6.2.

( 2)

[II.1.6.3.

( 2)

[II.1.6.3.

fie
fie

fie

fie
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( 2)

fie

[II.1.6.3.1.

în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos nu au fost
sacrificate sau ucise toate animalele din speciile susceptibile la boala respectivă
aflate în exploatație, iar exploatația a fost indemnă de:
−

orice tip de encefalomielită ecvină, timp de cel puțin 6 luni, cu începere de
la data la care au fost sacrificate ecvideele care sufereau de această boală,

−

anemie infecțioasă ecvină cel puțin în timpul perioadei necesare pentru
obținerea unui rezultat negativ la un test de imunodifuzie în gel de agar
(teste AGID sau Coggins), efectuat pe probe prelevate după sacrificarea
animalelor infectate, de două ori, la interval de trei luni, de la fiecare
dintre ecvideele rămase,

stomatită veziculoasă pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la ultimul caz
înregistrat,
−
rabie, timp de cel puțin o lună de la ultimul caz înregistrat,
−
antrax, timp de cel puțin 15 zile de la ultimul caz înregistrat;]
( 2)
fie
[II.1.6.3.1.
în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, toate
animalele din speciile susceptibile la boala respectivă aflate în exploatație au
fost sacrificate sau ucise, iar toate spațiile au fost dezinfectate, exploatația a fost
indemnă timp de cel puțin 30 de zile de orice tip de encefalomielită ecvină,
anemie infecțioasă ecvină, stomatită veziculoasă și rabie sau timp de cel puțin
15 zile de antrax, începând din ziua în care, după distrugerea animalelor,
dezinfectarea spațiilor a fost realizată în mod satisfăcător;]
II.1.6.4. într-o perioadă de 30 de zile înainte de colectare, ovulele(2)/embrionii(2) au fost ținuți în
exploatații în care niciunul dintre ecvidee nu a prezentat semne clinice de metrită contagioasă
ecvină timp de cel puțin 60 de zile;
II.1.6.5. nu au fost utilizate pentru reproducere naturală timp de cel puțin 30 de zile înainte de data
colectării ovulelor(2)/ embrionilor(2) și între data primelor probe menționate la punctele
II.1.6.6.1. și II.1.6.6.2. și data colectării ovulelor(2)/ embrionilor(2);
II.1.6.6. au fost supuse unor teste, care îndeplinesc cel puțin cerințele din capitolele relevante ale
Manualului OIE de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, efectuate într-un
laborator recunoscut de către autoritatea competentă, iar testele menționate în continuare sunt
incluse în acreditarea sa care este echivalentă cu cea prevăzută la articolul 12 din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004(7), după cum urmează:
(8) [II.1.6.6.1. pentru anemia infecțioasă ecvină (AIE), un test de imunodifuzie în gel de agar
(testul AGID sau Coggins) sau un test de imunoadsorbție cu anticorpi marcați
enzimatic (ELISA), cu rezultat negativ, efectuat pe o probă de sânge prelevată la
……………….(6), la nu mai puțin de 14 zile de la data de începere a perioadei la
care se face referire la punctul II.1.6.5., iar testul a fost efectuat cel mai recent pe
o probă de sânge prelevată la…………………….(6); cu maximum 90 de zile
înainte de data colectării ovulele(2)/embrionilor(2) destinați importurile în Uniune;]
−
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II.1.6.6.2.

II.1.7.
II.1.8.

II.2.

(12)

pentru metrita contagioasă ecvină (MCE), un test de identificare a agentului,
efectuat, cu rezultat negativ, pe cel puțin două probe (tampoane), prelevate în
perioada la care se face referire la punctul II.1.6.5. cel puțin de la nivelul
suprafețelor mucoase ale fosei clitoridiene și ale sinusurilor clitoridiene ale iepei
donatoare
( 2)
fie
[II.1.6.6.2.1.
de două ori, la un interval de cel puțin 7 zile la …………(6) și la
………………..(6), în cazul izolării Taylorella equigenitalis după
cultivare în condiții microaerofile timp de cel puțin 7 zile,
realizată în decurs de 24 de ore de la prelevarea probelor de la
animalul donator sau de 48 de ore în cazul în care probele sunt
păstrate la rece în timpul transportului,]
( 2)
și/sau [II.1.6.6.2.2.
prima dată, la...………………..(6), în cazul detectării genomului
de Taylorella equigenitalis printr-o reacție de polimerizare în lanț
(PCR) sau prin PCR în timp real, efectuată în decurs de 48 de ore
de la prelevarea probelor de la animalul donator,]
Probele menționate la punctele II.1.6.6.2.1. și II.1.6.6.2.2. nu au fost în niciun caz
prelevate mai devreme de 7 zile (tratament sistemic) sau de 21 de zile (tratament
local) după tratamentul antimicrobian al armăsarului donator și au fost introduse
într-un mediu de transport cu cărbune activ, cum ar fi mediul Amies, înainte de a
fi trimise la laborator.
II.1.6.7. conform informațiilor pe care le dețin și în măsura în care am putut verifica, nu au fost în
contact cu ecvidee care suferă de boli infecțioase sau contagioase în cursul perioadei de 15
zile imediat înainte de colectare;
II.1.6.8. în ziua colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) nu prezentau semnele clinice ale vreunei boli
infecțioase sau contagioase;
au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2) după data la care echipa de colectare(2)/producție(2) de
embrioni menționată în caseta I.11 a fost aprobată de către autoritatea competentă a țării exportatoare;
au fost prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în condiții aprobate timp de cel puțin 30 de zile
imediat după colectare(2)/producție(2), și au fost transportați în condiții care îndeplinesc cerințele
prevăzute la capitolul III secțiunea II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
Embrionii descriși în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială(1)/ prin fertilizare in vitro (2)
utilizând material seminal care îndeplinește cerințele Directivei 92/65/CEE și provin din centre de
colectare de material seminal care sunt aprobate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) sau cu
articolul 17 alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE(9) și care sunt situate, respectiv, într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță sau într-o parte din teritoriul unei țări terțe menționate
în coloanele 2 și 4 ale anexei I la Regulamentul de punere în aplicare(UE) 2018/659 al Comisiei din care
importul de material seminal ecvin colectat de la cai înregistrați, de la ecvidee înregistrate sau de la
ecvidee pentru reproducție și producție este autorizat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei și indicat în coloanele 11, 12 și 13 din anexa I la
acesta.(10)(11);

[II.3. Ovulele utilizate pentru producția de embrioni in vitro descriși în partea I corespund cerințelor anexei D
la Directiva 92/65/CEE și, în special, cerințelor stabilite la punctele II.1.1. - II.1.8. din prezentul
certificat.]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la ecvidee, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
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În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde echipei de colectare sau echipei de producție a embrionilor care a
colectat/produs, prelucrat și depozitat ovulele/embrionii și este aprobat în conformitate cu articolul 17
alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE și enumerat pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Caseta I.19: Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27: „Tipul”: Se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, ovule recoltate in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii”: Data colectării se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
Partea II:
Numai țările terțe sau părți din teritoriile țărilor terțe enumerate în coloana 1 din anexa XII la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din care este autorizată, de asemenea, intrarea în Uniune a
ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării și astfel cum se indică în coloana 3 din anexa respectivă.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai echipele de colectare sau producție a embrionilor enumerate, în conformitate cu articolul 17
alineatul
(3)
litera
(b)
din
Directiva
92/65/CEE,
pe
site-ul
web
al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni
care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale
prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).
(5)
Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (JO L 192, 23.7.2010, p. 1).
(6)
Se introduce data. (se respectă instrucțiunile din partea II a observațiilor).
(7)
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru
animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165,
30.4.2004, p. 1).
(8)
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul AGID sau Coggins) sau testul ELISA pentru anemia
infecțioasă ecvină nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care s-au aflat în permanență în Islanda de la
naștere, cu condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca nicio
ecvidee sau materialul seminal, ovulele și embrionii acestora să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei,
înainte și în perioada în care au fost colectate ovulele sau embrionii și materialul seminal a fost utilizat
pentru fertilizare.
(1)
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(9)

(10)

(11)
(12)

Numai centrele de colectare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă a unei țări terțe, a
unui teritoriu terț sau a unei zone din acestea enumerate în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la ecvidee sau de către autoritatea
competentă a unui stat membru.
Sunt autorizate importurile de material seminal ecvin din țări terțe menționate în coloana 2 a anexei I la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei cu condiția ca materialul seminal să fi fost
colectat în partea din teritoriul țării terțe descrisă în coloana 4 de la un armăsar donator care aparține
categoriei de ecvidee indicate pozitiv în coloanele 11, 12 sau 13 din anexa I la regulamentul respectiv.
Nu se aplică ovulelor.
Se elimină dacă niciun embrion din transport nu a fost produs prin fertilizarea in vitro a ovulelor.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 65
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE OOCITE ȘI EMBRIONI
PROVENIȚI DE LA ECVIDEE, COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 92/65/CEE DUPĂ 31 AUGUST
2010 ȘI ÎNAINTE DE 1 OCTOMBRIE 2014, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021
DE CĂTRE ECHIPA DE COLECTARE SAU DE PRODUCȚIE A EMBRIONILOR
CARE A COLECTAT SAU A PRODUS OOCITELE SAU EMBRIONII (MODEL
„EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8

Re giunea de origine

Cod

I.10

Re giunea de destinație

Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume

I.12

Locul de de stinație
Nume

Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat
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I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Subsemnatul, medic veterinar oficial, din țara exportatoare(1)...............................… certific
exportatoare)

Re fe rință IMSOC

(numele

țării

prin prezenta că:
II.1.

Ovulele(2)/ embrionii(2) descrise/descriși în partea I:
II.1.2.

II.1.3.
II.1.4.

Partea II: Certificare

II.1.5.

II.1.6.

au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2) de către echipa(3) descrisă în caseta I.11, care a fost
aprobată și supravegheată în conformitate cu capitolul I secțiunea III din anexa D la Directiva
92/65/CEE și au fost supuse/supuși unei inspecții de către un medic veterinar oficial cel puțin o
dată în fiecare an calendaristic;
au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2), prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în
conformitate cu prevederile capitolului III secțiunea II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;
au fost colectate/colectați într-un loc separat de celelalte părți ale spațiului sau ale exploatației, care
este bine întreținut și a fost curățat și dezinfectat înainte de colectare;
au fost examinate/examinați, prelucrate/prelucrați și ambalate/ambalați în instalații de laborator
care nu sunt situate într-o zonă supusă unor măsuri de interdicție sau de carantină, în conformitate
cu caseta II.1.6., într-o secțiune care este separată de zona de depozitare a echipamentelor și a
materialelor utilizate în contact cu animalele donatoare și de zona în care se lucrează cu animalele
donatoare;
provin de la iepe donatoare care:
II.1.6.1. au fost rezidente în mod continuu timp de trei luni (sau de la introducere dacă au fost
importați direct dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe durata perioadei de trei
luni) în țara exportatoare sau, în caz de regionalizare în conformitate cu articolul 13 din
Directiva 2009/156/CE(4), în acea parte din teritoriul țării exportatoare care, în perioada
respectivă
nu a fost considerată ca fiind infectată cu pesta ecvină africană în conformitate cu
articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE,
−
a fost indemnă de encefalomielită ecvină venezueleană timp de cel puțin 2 ani,
−
a fost indemnă de morvă și durină timp de cel puțin 6 luni;
proveneau dintr-o țară exportatoare care, în ziua colectării, era indemnă de stomatită
veziculoasă timp de cel puțin 6 luni;]
au fost supuse unui test de neutralizare a virusului pentru stomatita veziculoasă pe o
probă de sânge prelevată la …………………(5), în perioada de 30 de zile anterioară
colectării, cu rezultat negativ, la o diluție a serului de 1 la 12;]
în perioada de 30 de zile anterioară colectării s-au aflat în exploatații sub supraveghere
veterinară care, din ziua colectării ovulelor(2)/embrionilor(2) și până la data expedierii
lor, au respectat condițiile impuse unei exploatații stabilite la articolul 4 alineatul (5) din
Directiva 2009/156/CE și, în special:]
în perioada de 30 de zile anterioară colectării s-au aflat în exploatații sub supraveghere
veterinară care, din ziua colectării ovulelor(2)/ embrionilor(2) și, în cazul ovulelor
congelate(2)/ embrionilor congelați(2), până la expirarea perioadei de 30 de zile de
depozitare obligatorie în spații aprobate, au respectat condițiile impuse unei exploatații
stabilite la articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2009/156/CE și, în special:]
−

( 2)

[II.1.6.2.

( 2)

fie

[II.1.6.2.

( 2)

fie

[II.1.6.3.

fie

( 2)

fie

[II.1.6.3.
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( 2)

fie

[II.1.6.3.1.

în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, nu
toate animalele din speciile susceptibile la boala respectivă aflate în
exploatație au fost sacrificate sau ucise, iar exploatația a fost indemnă de:
−

orice tip de encefalomielită ecvină, timp de cel puțin 6 luni, cu
începere de la data la care ecvideele suferind de boala respectivă au
fost sacrificate,

−

anemie infecțioasă ecvină cel puțin în timpul perioadei necesare pentru
obținerea unui rezultat negativ la un test de imunodifuzie în gel de agar
(teste Coggins) efectuat pe probe prelevate după sacrificarea
animalelor infectate, de două ori, la interval de trei luni, de la fiecare
din ecvideele rămase;

stomatită veziculoasă, timp de cel puțin 6 luni de la cel mai recent caz
înregistrat,
−
rabie, timp de cel puțin o lună de la cel mai recent caz înregistrat,
−
antrax, timp de cel puțin 15 zile de la cel mai recent caz înregistrat,]
[II.1.6.3.1. în urma unui caz determinat de una dintre bolile menționate mai jos, toate
animalele din speciile susceptibile la acea boală care se aflau în exploatație
au fost sacrificate sau ucise și toate spațiile au fost dezinfectate, iar
exploatația a fost indemnă timp de cel puțin 30 de zile de orice tip de
encefalomielită ecvină, de anemie infecțioasă ecvină, de stomatită
veziculoasă și de rabie sau timp de cel puțin 15 zile de antrax, începând din
ziua în care, după distrugerea animalelor, dezinfectarea spațiilor a fost
realizată în mod satisfăcător;]
în perioada de 30 de zile anterioară colectării au fost ținute în exploatații și niciuna
dintre ele nu a prezentat semne clinice de metrită contagioasă ecvină timp de minimum
60 de zile;
nu au fost utilizate pentru reproducere naturală cel puțin 30 de zile înainte de data
colectării ovulelor sau embrionilor și între data primelor probe menționate la punctele
II.1.6.6. și II.1.6.7. și data colectării ovulelor și embrionilor;
au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test de imunodifuzie în gel de agar (test
Coggins) sau unui test ELISA pentru anemie infecțioasă ecvină, realizate pe o probă de
sânge prelevat la……………….(5), în cursul celor 30 de zile dinainte de data primei
colectări a ovulelor sau a embrionilor, iar testul a fost efectuat cel mai recent pe o probă
de sânge prelevată la…………………….(5), cu maximum 90 de zile înainte de
colectarea ovulelor sau a embrionilor(6);
au fost supuse unui test de identificare a agentului pentru metrita contagioasă ecvină prin
izolare de Taylorella equigenitalis după o cultivare de 7 - 14 zile cu rezultate negative în
fiecare caz pe probe prelevate în ultimele 30 de zile anterioare datei primei colectări a
ovulelor sau a embrionilor de pe suprafețele mucoaselor fosei clitorisului și ale
sinusurilor clitorisului în două cicluri estrale consecutive la …………(5) și la
………………..(5), și pe un specimen suplimentar de cultură prelevat în timpul unuia
dintre ciclurile estrale din cervixul endometrial la ……………….(5);
conform informațiilor pe care le dețin și în măsura în care am putut verifica, nu au fost
în contact cu ecvidee care suferă de boli infecțioase sau contagioase timp de 15 zile
imediat înainte de colectare;
−

( 2)

fie

II.1.6.4.
II.1.6.5.
II.1.6.6.

II.1.6.7.

II.1.6.8.
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II.1.6.9.

II.1.7.
II.1.8.

ovulelor(2)/embrionilor(2)

în ziua colectării
nu prezentau semnele clinice ale vreunei boli
infecțioase sau contagioase;
au fost colectate/colectați(2)/produse/produși(2) după data la care echipa de colectare(2)/producție(2)
de embrioni menționată în caseta I.11 a fost aprobată de către autoritatea competentă a țării
exportatoare;
au fost prelucrate/prelucrați și depozitate/depozitați în condiții aprobate timp de cel puțin 30 de zile
imediat după colectare(2)/producție(2), și au fost transportate/transportați în condiții care îndeplinesc
cerințele prevăzute la capitolul III secțiunea II din anexa D la Directiva 92/65/CEE;

II.2.

Embrionii descriși în partea I au fost concepuți prin inseminare artificială(2)/ prin fertilizare in vitro (2)
utilizând material seminal care îndeplinește cerințele Directivei 92/65/CEE și provin din centre de colectare
de material seminal care sunt aprobate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) sau cu articolul 17
alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE și care sunt situate, respectiv, într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-o țară terță sau într-o parte din teritoriul unei țări terțe menționate în coloanele 2 și 4 ale
anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei din care importul de material
seminal ecvin colectat de la cai înregistrați, de la ecvidee înregistrate sau de la ecvidee pentru reproducție și
producție este autorizat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/659 al Comisiei și indicat în coloanele 11, 12 și 13 din anexa I la acesta.(7)(8);

II.3.

Ovulele utilizate pentru producția de embrioni in vitro descriși mai sus corespund cerințelor din anexa D la
Directiva 92/65/CEE și în special cerințelor stabilite la punctele II.1.1. - II.1.8. din prezentul certificat(2).

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a oocitelor și embrionilor proveniți de la ecvidee, inclusiv atunci
când Uniunea nu este destinația finală a oocitelor și embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11: Locul de expediere corespunde echipei de colectare sau echipei de producție a embrionilor care a
colectat/produs, prelucrat și depozitat ovulele/embrionii și este aprobat în conformitate cu articolul 17
alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului și enumerat pe site-ul web al Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Caseta I.19: Se indică numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
Caseta I.27: „Tipul”: se precizează dacă este vorba de embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in vivo, embrioni
produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Identitatea donatorului corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii”: Data colectării se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
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Partea II:
(1)
Numai țările terțe sau părți din teritoriile țărilor terțe enumerate în coloana 1 din anexa XII la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din care este autorizată, de asemenea, intrarea în Uniune a
ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării și astfel cum se indică în coloana 3 din anexa respectivă.
(2)
Se elimină, după caz.
(3)
Numai echipele de colectare sau producție a embrionilor enumerate, în conformitate cu articolul 17
alineatul (3) litera (b) din Directiva 92/65/CEE, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(4)
JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(5)
Se introduce data.
(6)
Testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) sau testul ELISA pentru anemia infecțioasă ecvină
nu sunt necesare pentru ecvideele donatoare care au fost prezente continuu în Islanda de la naștere, cu
condiția ca Islanda să fi rămas, în mod oficial, indemnă de anemia infecțioasă ecvină și ca niciun ecvideu
sau materialul seminal, oocitele și embrionii acestuia să nu fi fost introduse în Islanda din afara ei, înainte și
în perioada de colectare a materialului seminal.
(7)
Numai centrele de colectare a materialului seminal autorizate de autoritatea competentă a unei țări terțe, a
unui teritoriu terț sau a unei zone din acestea enumerate în anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2021/404 al Comisiei pentru materialul seminal provenit de la ecvidee sau de către autoritatea
competentă a unui stat membru.
(8)
Nu se aplică ovulelor.
Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 66
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE
ENUMERATEE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN UNITATEA
DE PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014

(MODEL „EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

I.15

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.8
I.1
1

Re giunea de origine
Locul de e xpediere

Cod

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă
Țara

I.1
3

Nr. de
înregistrare/autorizare

Nume

Codul ISO al țării

Țara

Adresă

Nr. de
înregistrare/autorizare
Codul ISO al țării

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare
Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării
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I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.24

Numărul total de pachete

I.22
Codul ISO al țării
I.25

I.27
De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria
T ip
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

□ Refrigerat

31.3.2021

□ Congelat

□ Pe ntru piața internă

I.23

Cantitatea totală

Marca de
identificare

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Unitatea de prelucrare a materialului germinativ (1) descrisă în caseta I.11. în care a (au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/
embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2)
destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană :

Partea II: Certificare

II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1.

autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la ecvidee și enumerați în anexa XII la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;

II.1.1.2.

în care pesta ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu
Burkholderia mallei (morva), tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina
(Trypanosoma equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu virusul rabic, antrax,
infecția cu virusul arteritei ecvine și metrita contagioasă ecvină (Taylorella
equigenitalis) sunt boli cu declarare obligatorie;

II.1.1.3.

indemn(ă) de pesta ecvină africană timp de cel puțin 24 de luni imediat înainte de
colectarea(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la
data expedierii lor în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, și în care nu s-a efectuat nicio
vaccinare sistematică împotriva pestei ecvine africane timp de cel puțin 12 luni imediat
înainte de materialul seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii lor
în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) litera (b) din regulamentul respectiv;

II.1.1.4.

în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană într-o perioadă de cel
puțin 24 de luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului
seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;

II.1.1. este o unitate
( 2)

fie [II.1.2.1.

( 2)

fie [II.1.2.1.

( 2)

fie [II.1.2.2.

în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel
puțin 36 de luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel
puțin 6 luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii lor, iar Comisia a recunoscut
programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție în
unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul perioadei respective
de 6 luni;]
în care nu a fost raportată durina într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
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( 2)

fie [II.1.2.2.

( 2)

fie [II.1.2.3.

( 2)

fie [II.1.2.3.

în care nu a fost raportată durina în perioada de cel puțin 6 luni imediat anterioară
colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la
data expedierii sale/lor, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat
în ceea ce privește ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra
absența infecției în cursul perioadei respective de 6 luni;]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) într-o
perioadă de cel puțin 24 de luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada
de cel puțin 6 luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor, iar Comisia a recunoscut
programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție în
unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul perioadei respective
de 6 luni.]

II.1.2. este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 4 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și

II.2.

în

partea

I

este/sunt

II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o
prelucrat/prelucrate/prelucrați și
echipă de colectare de embrioni(2)(3) , și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(3) care
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)

fie

[situat în țara exportatoare;]

și/sau

[situat în ………………………….(4), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) provenit/provenite/proveniți de la ecvidee în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

( 2)

II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către unitatea de prelucrare a materialului germinativ
descrisă în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

[Modelul EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-ENTRY(5);]
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II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea de prelucrare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.5.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 6)

[II.2.5.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale;]

( 2)( 7)

[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
ecvidee, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de unității de prelucrare a materialului germinativ care efectuează expedierea
transportului de material seminal, oocite sau embrioni. Numai unitățile de prelucrare a
materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite sau
embrioni.
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Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ descrisă în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
Marcă de identificare: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care se
introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte din
transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai unitățile de prelucrare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul
(3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(4)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa XII la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
(5)
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în unitatea de prelucrare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
(1)
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(6)
(7)

Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ecvidee.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura

L 113/918

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

31.3.2021

CAPITOLUL 67
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIALE GERMINATIVE
ENUMERATEE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE
DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV:
-

-

material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014;
stocuri de material seminal provenit de la ecvidee, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE înainte de 1 septembrie 2010;
oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în
conformitate cu Directiva 92/65/CEE după 30 septembrie 2014 și înainte de 21 aprilie 2021;
stocuri de oocite și embrioni proveniți de la ecvidee, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu
Directiva 92/65/CEE după 31 august 2010 și înainte de 1 octombrie 2014

(MODEL „EQUI-GP-STORAGE-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7

Țara de origine

Codul ISO al țării

I.8
I.11

Cod
Re giunea de origine
Locul de
e xpe diere
Nume
Nr. de
înregistrare/autorizare
Adresă
Țara

Țara

Codul ISO al țării

I.9

Țara de de stinație

Codul ISO al țării

I.10
I.12

Re giunea de destinație
Locul de de stinație

Cod

Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16

Postul de inspecție la frontiera de intrare

I.17

Documente de însoțire

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare

T ip

Cod

Țara
Referința documentului comercial

Codul ISO al țării

31.3.2021

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
I.20
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
I.18
I.19

I.21

□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.24

Numărul total de pachete

I.27
Codul NC
T ip

De scrierea transportului
Specia Subspecia/Categoria
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

I.25

L 113/919

□ Refrigerat

□ Congelat

□ Pe ntru piața internă

I.23

Cantitatea totală

Marca de
identificare

I.26
Numărul de identificare
Data colectării/producerii

Cantitatea
T est
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ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b.

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.

Centrul de depozitare a materialului germinativ (1) descris în caseta I.11. în care a (au) fost
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii
produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2) destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea
Europeană:

Partea II: Certificare

II.1.1. este situată într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea
II.1.1.1.

autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/
embrionilor(2)proveniți de la ecvidee și enumerați în anexa XII la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;

II.1.1.2.

în care pesta ecvină africană, encefalomielita ecvină venezueleană, infecția cu
Burkholderia mallei (morva), tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi), durina
(Trypanosoma equiperdum), anemia infecțioasă ecvină, infecția cu virusul rabic, antrax,
infecția cu virusul arteritei ecvine și metrita contagioasă ecvină (Taylorella
equigenitalis) sunt boli cu declarare obligatorie;

II.1.1.3.

indemn(ă) de pesta ecvină africană timp de cel puțin 24 de luni imediat înainte de
colectarea(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la
data expedierii lor în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, și în care nu s-a efectuat nicio
vaccinare sistematică împotriva pestei ecvine africane timp de cel puțin 12 luni imediat
înainte de materialul seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii lor
în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) litera (b) din regulamentul respectiv;

II.1.1.4.

în care nu a fost raportată encefalomielita ecvină venezueleană într-o perioadă de cel
puțin 24 de luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului
seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;

II.1.2.

este o unitate

( 2)

fie [II.1.2.1.

în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel
puțin 36 de luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]

( 2)

în care nu a fost raportată infecția cu Burkholderia mallei (morva) în perioada de cel
puțin 6 luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii lor, iar Comisia a recunoscut
programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție în
unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul perioadei respective
de 6 luni;]

fie [II.1.2.1.

( 2)

fie [II.1.2.2.

în care nu a fost raportată durina într-o perioadă de cel puțin 24 de luni imediat
anterioară datei colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/
embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;]
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( 2)

fie [II.1.2.2.

( 2)

fie [II.1.2.3.

( 2)

fie [II.1.2.3.

în care nu a fost raportată durina în perioada de cel puțin 6 luni imediat anterioară
colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la
data expedierii sale/lor, iar Comisia a recunoscut programul de supraveghere desfășurat
în ceea ce privește ecvideele de reproducție în unitatea de origine pentru a demonstra
absența infecției în cursul perioadei respective de 6 luni;]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) într-o
perioadă de cel puțin 24 de luni imediat anterioară datei colectării(2)/ producerii(2)
materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor.]
în care nu a fost raportată tripanozomiaza animalelor (Trypanosoma evansi) în perioada
de cel puțin 6 luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor, iar Comisia a recunoscut
programul de supraveghere desfășurat în ceea ce privește ecvideele de reproducție în
unitatea de origine pentru a demonstra absența infecției în cursul perioadei respective
de 6 luni;]

II.1.2. este autorizat și inclus pe o listă de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț;
II.1.3. îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al
Comisiei.]
Materialul seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși
destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și

II.2.

în

partea

I

este/sunt

II.2.1. a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(3)/de către o
echipă de colectare de embrioni(2)(3) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și
depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare a materialului germinativ (2)(3), și/sau
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului germinativ (2)(3) care
îndeplinește cerințele în ceea ce privește responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și
echipamentele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din anexa I la
Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și
( 2)

fie

[situat în țara exportatoare;]

și/sau

[situat în ………………………….(4), și a (au) fost importat/importate/importați în țara
exportatoare în condiții cel puțin la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) provenit/provenite/proveniți de la ecvidee în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/429 și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692;]

( 2)

II.2.2. a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către centrul de depozitare a materialului germinativ descris
în caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în:
( 2)

fie
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)
și/sau
( 2)

( 2)

[Modelul EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY(5);]
[Modelul EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY (5);]
[Modelul EQUI-GP-STORA GE-ENTRY (5);]

și/sau [Modelul 1 din secțiunea A a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(5);]
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( 2)

și/sau [Modelul 2 din secțiunea B a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(5);]

( 2)

și/sau [Modelul 3 din secțiunea C a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(5);]

( 2)

și/sau [Modelul 4 din secțiunea D a părții 1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/659(5);]

( 2)

și/sau [Modelul 1 din secțiunea A a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(5);]

( 2)

și/sau [Modelul 2 din secțiunea B a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(5);]

( 2)

și/sau [Modelul 3 din secțiunea C a părții 2 din anexa II la Decizia 2010/471/UE(5);]

( 2)

și/sau [Modelul din anexa la Decizia 96/539/CE a Comisiei(5);]
II.2.3. a
(au)
fost
colectat/colectate/colectați,
prelucrat/prelucrate/prelucrați
și
depozitat/depozitate/depozitați în conformitate cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa
III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;
II.2.4. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE)
2020/692, iar această marcă este indicată în caseta I.27;
II.2.5. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care:
II.2.5.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului
germinativ sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic
veterinar oficial, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.5.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de
unică folosință;

( 2)( 6)

[II.2.5.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte
materiale.]

( 2)( 7)

[II.2.6. este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic;
II.2.7. este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin
compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
ecvidee, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
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Partea I:
Caseta I.11:

Caseta I.12:
Caseta I.17:

Caseta I.19:
Caseta I.24:
Caseta I.27:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa
centrului de centrului de depozitare a materialului germinativ care efectuează
expedierea transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. Numai centre de
depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
„Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de
autorizare al unității de destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau
embrioni.
„Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e)
corespunde (corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e)
individual(e) sau al(e) certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit
materialul seminal, oocitele și/sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din
centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal,
și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care
a(au) fost prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul
seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ
în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau
embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ descris în caseta I.11.
Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau certificat(e) sau copiile
aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat.
Se indică numărul sigiliului.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Numărul de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal
donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul
de autorizare unic al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat
materialul seminal, și/sau al echipei de colectare ți/sau de producție a embrionilor care
a efectuat colectarea sau producția de oocite sau embrioni.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(2)
Se elimină dacă nu se aplică.
(3)
Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din
web
al
Comisiei:
Regulamentul
(UE)
2016/429,
pe
site-ul
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
(1)
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ȚARA
(4)
(5)

(6)
(7)

Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa XII la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2021/404 și statele membre ale UE.
Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile
aprobate oficial ale acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat
materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a colectat sau a produs
oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii,
și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați
materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a
efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie
anexat(e) la prezentul certificat.
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite,
embrioni recoltați in vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la ecvidee.

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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CAPITOLUL 68
MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN
UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL, OOCITE ȘI
EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ANIMALE TERESTRE DEȚINUTE ÎN UNITĂȚI
IZOLATE, CARE AU FOST COLECTAȚI SAU PRODUȘI, PRELUCRAȚI ȘI
DEPOZITAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/429 ȘI CU
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/692 (MODEL „GP-CONFINED-ENTRY”)
ȚARA

Ce rtificat de sănătate animală pentru UE
I.1

Expe ditor/Exportator
Nume
Adresă
Țara

Partea I: Descrierea transportului

I.5

Codul ISO al țării

De stinatar/Importator
Nume

I.2

Re fe rința certificatului

I.3

Autoritatea competentă
ce ntrală
Autoritatea competentă locală

I.4
I.6

Adresă

I.2a

Re fe rință IMSOC
CO DUL Q R

O pe ratorul responsabil pe ntru transport
Nume
Adresă

Țara

Codul ISO al țării

I.7
I.8

Țara de origine
Re giunea de origine

Codul ISO al țării
Cod

I.11

Locul de e xpediere
Nume
Adresă
Țara

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.9
I.10

Țara de de stinație
Re giunea de destinație

Codul ISO al țării
Cod

I.12

Locul de de stinație
Nume
Adresă

Codul ISO al țării

Nr. de
înregistrare/autorizare

Țara

Codul ISO al țării

I.13

Locul de încărcare

I.14

Data și ora plecării

I.15

Mijloace de transport

I.16
I.17

Postul de inspecție la frontiera de intrare

□ Aeronavă

□ Navă

□ T ransport
feroviar

□ Vehicul rutier

Identificare
I.18
I.19
I.20

I.21

□ T emperatură ambientală
Condiții de transport
Numărul containerului/numărul sigiliului
Nr. containerului
Nr. sigiliului
Ce rtificat ca sau pentru
□ Materiale germinative
□ Pe ntru tranzit
Țara terță

I.22
Codul ISO al țării

I.23

□ Refrigerat

□ Pe ntru piața internă

□ Congelat

L 113/926

Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

RO

I.24

Numărul total de pachete

I.25

Cantitatea totală

I.27 De scrierea transportului
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

T ip

Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Marca de
identificare

31.3.2021

I.26
Numărul de identificare

Cantitatea

Data colectării/producerii

T est

31.3.2021
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Mode l de ce rtificat GP-CONFINED-ENTRY

ȚARA
II. Informații sanitare

II.a

Re fe rința certificatului

II.b

Re fe rință IMSOC

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:

Partea II: Certificare

II.1.

Materialul seminal(1)/ embrionii recoltați in vivo (1)/ oocitele(1)/ embrionii produși in vitro (1)/
embrionii micromanipulați(1) descriși în partea I sunt destinați reproducerii artificiale și au fost
obținuți de la animale donatoare care
II.1.1.

provin dintr-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea autorizat(ă) pentru intrarea
în Uniune a speciei și categoriei respective de animale și enumerați în anexa III la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei;

II.1.2.

provin dintr-o unitate izolată din țara terță, teritoriul terț sau din zona de origine, care
este inclusă într-o listă de unități izolate, stabilită în conformitate cu articolul 29 din
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei, din care poate fi autorizată intrarea
în Uniune a animalelor din anumite specii;

II.1.3.

nu provin dintr-o unitate, nici nu au intrat în contact cu animale dintr-o unitate,
situată într-o zonă de restricție stabilită ca urmare a apariției unei boli de categoria A,
menționată în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al
Comisiei, sau a unei boli emergente relevante pentru specia de animale terestre
deținute respectivă;

II.1.4.

provin dintr-o unitate în care nu a fost raportată nicio boală de categoria D relevantă
pentru specia de animale terestre deținute respectivă, astfel cum se menționează în
anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882, cel puțin în ultimele 30
de zile;

II.1.5.

au rămas într-o singură unitate izolată de origine timp de cel puțin 30 de zile înainte
oocitelor(1)/
embrionilor(1)
de
data
colectării
materialului
seminal(1)/
destinat/destinate/destinați intrării în Uniune;

( 1)( 2)

sunt bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee și sunt identificate individual în
conformitate cu articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692;] sau

( 1)( 3)

sunt animale terestre altele decât bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee și sunt
identificate și înregistrate în conformitate cu normele unității izolate;]

[II.1.6.
[II.1.6.

II.2.

II.1.7.

au fost examinate din punct de vedere clinic de medicul veterinar al unității
responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea izolată și, la data colectării
materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/ embrionilor(1), nu au prezentat niciun simptom de
boală.

II.1.8.

în măsura posibilului, nu au fost utilizate pentru reproducere naturală într-o perioadă
de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal(1)/ oocitelor(1)/
embrionilor(1) și în perioada de colectare.

Materialul seminal(1)/ oocitele(1)/ embrionii(1) descris/descrise/descriși în partea I
II.2.1.

este/sunt introduse în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în
conformitate cu cerințele prevăzute în
( 1)( 2)

[Articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și marca respectivă
este indicată în caseta I.27;]
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ȚARA
( 1)( 3)

[Articolul 119 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și marca respectivă
este indicată în caseta I.27;]

II.2.2.

este/sunt așezat/așezate/așezați într-un container pentru transport care:
II.2.2.1.

a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din unitatea izolată de
către medicul veterinar al unității responsabil cu activitățile unității
izolate, iar sigiliul poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19;

II.2.2.2.

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un
container de unică folosință;

( 1)( 4)

[II.2.2.3.

( 1)( 2)( 5)

[II.2.3.

II.2.4.
II.3.

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior
pentru alte materiale.]

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod
sigur și ermetic;
este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate
între ele prin compartimente fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.]

Transportul de material seminal(1)/ oocite(1)/ embrioni(1)
II.3.1.

este destinat unei unități izolate din Uniune, care este autorizată în conformitate cu
articolul 95 din Regulamentul (UE) 2016/429;

II.3.2.

este transportat direct la unitatea izolată, astfel cum se indică în caseta I.12.

Observații
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la
animale terestre deținute, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, a oocitelor
și a embrionilor.
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană
din prezentul certificat includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat conform notelor privind completarea certificatelor
prevăzute în capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei.
Partea I:
Caseta I.11:
Caseta I.12:

„Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic, dacă este atribuit de către
autoritatea competentă, precum și numele și adresa unității izolate de expediere a
transportului de material seminal, oocite sau embrioni.
„Locul de destinație”: Se indică numele, adresa și numărul de autorizare unic al
unității izolate de destinație din Uniune a transportului de material seminal, oocite sau
embrioni.
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ȚARA

Caseta I.27:

„Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo,
oocite recoltate in vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați.
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator.
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care
se introduce/se introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte
din transport.
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost
colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau
embrionii care face/fac parte din transport.
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al centrului/unității”: Se indică numărul
de autorizare unic, dacă este atribuit de către autoritatea competentă, precum numele și
adresa unității izolate de colectare și producție a materialului seminal, a oocitelor sau a
embrionilor care face/fac parte din transport.
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă.

Partea II:
Se elimină dacă nu se aplică.
(2)
Se aplică transportului de material seminal, oocite sau embrioni provenit/provenite/proveniți de la bovine,
porcine, ovine, caprine sau ecvidee.
(3)
Se aplică transportului de material seminal, oocite sau embrioni provenit/provenite/proveniți de la alte
animale terestre decât bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee.
(4)
Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați.
(5)
Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container oocite, embrioni obținuți in
vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați provenite/proveniți de la bovine, porcine, ovine,
caprine sau ecvidee.
(1)

Me dic ve terinar oficial
Numele (cu majuscule)
Data

Calificarea și titlul

Ștampila

Semnătura
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ANEXA III
Anexa III conține următoarele modele de declarație:
Model
AT-TERRE-SEA

Capitolul 1: Model de declarație a comandantului navei: Addendum pentru
transportul animalelor terestre care intră în Uniune pe cale maritimă

EQUI-TRANS

Capitolul 2: Model de declarație privind transbordarea ecvideelor
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CAPITOLUL 1
MODEL DE DECLARAȚIE A COMANDANTULUI NAVEI: ADDENDUM PENTRU
TRANSPORTUL ANIMALELOR TERESTRE CARE INTRĂ ÎN UNIUNE PE CALE
MARITIMĂ (MODEL „AT-TERRE-SEA”)*
(Se completează și se anexează la certificatul de sănătate animală relevant sau la certificatul
de sănătate animală/oficial în cazul în care transportul la frontiera Uniunii include
transportul cu nava chiar și pentru o parte a călătoriei)
De clarația comandantului navei

Subsemnatul, comandant al navei (nume ………………………………………………………………………………….. )
declar că animalele menționate în [certificatul de sănătate animală](1) [certificatul de sănătate animală/oficial](1)
atașat…………….…………….(3) au rămas la bordul navei în timpul călătoriei de la …………….……………. la
…………….……………. (țara exportatoare) către …………….……………. în Uniunea Europeană și că nava nu a făcut nicio
alta escală în afara ..…………….……………. (țara exportatoare) în traseul către Uniunea Europeană decât
...…………….……………. (Porturi de escală pe traseu). De asemenea, în cursul călătoriei, aceste animale nu au intrat în contact
cu alte animale aflate la bord cu un statut sanitar inferior.

Întocmită la ………………………………………………………..

la data de……………………………………………………..

(Portul de sosire)

(Data sosirii)

Ștampila

(Semnătura comandantului)

(Numele cu majuscule și titlu)

* În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea
Europeană din prezenta declarație includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
(1)
(2)

Se elimină, după caz.
Se indică referința certificatului: codul alfanumeric unic atribuit de autoritatea competentă a țării terțe sau
atribuit de IMSOC.
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CAPITOLUL 2
MODEL DE DECLARAȚIE PRIVIND TRANSBORDAREA ECVIDEELOR (MODEL
„EQUI-TRANS”)
(Se completează și se anexează la certificatul de sănătate animală sau la certificatul de
sănătate animală/oficial relevant atunci când transportul către frontiera Uniunii include
transbordarea dintr-o aeronavă într-o altă aeronavă sau dintr-o navă într-o altă navă într-o
țară, teritoriu sau zonă din acestea neinclus(ă) în coloanele 1 și, respectiv, 2 din partea 1 a
anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei)
Număr de serie:……………………………………………………..………..
Nr. de referință al manifestului de transfer al mărfurilor transportate pe cale
aeriană:……………………….……(1)
Țara în care are loc transbordarea:.…………………………….……….………………………………….…
Aeroportul (2)/Portul (2) de
sosire:.……………………………………….…………………………………….………………………………..…
Data sosirii::.……………………………………….…………………….…………………….…………………..
Data transbordării:.……………………………………….………………………………………………………..
Transportatorul care efectuează transferul:....................................................................................................................
Transportatorul receptor:..........................................................................................................................
Descrierea transportului:
Referința certificatului

(3)

Specia de animale:.……………………….……………………
Număr total de animale:...........................................................
Observații

Subsemnatul, medic veterinar oficial (2)/lucrător vamal (2) în cadrul aeroportului (2)/portului (2) menționat mai sus, declar că
transbordarea a avut loc sub supravegherea mea și în conformitate cu următoarele condiții:
(a) ecvideele au fost protejate în timpul transbordării împotriva atacurilor insectelor vector ai unor boli transmisibile la ecvidee;
(b) ecvideele nu au intrat în contact cu ecvidee care au un statut sanitar diferit;
(c) cuștile, containerele sau containerele pentru transportul aerian și aerul din spațiul înconjurător al compartimentului de transport
au fost pulverizate cu un repelent antiinsecte adecvat, în combinație cu un insecticid, imediat după închiderea ușilor
aeronavei (2)/navei (2).
Transportul a fost transbordat integral, în bună stare și în condiții corespunzătoare, cu excepția celor incluse în coloana
„Observații”.
Întocmit la ………………………. ……………………………………………… la data de…………………….………………. …………………

………..…………………………………………………………
(semnătura medicului veterinar oficial sau a lucrătorului vamal)

Ștampila

………..…………………………………………………………
(numele cu majuscule și titlul)

Observații
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
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Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul
privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană din
prezenta declarație includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
(1)

Se lasă necompletat dacă transbordarea s-a efectuat de pe o navă pe o altă navă
Se elimină dacă este cazul.
(3)
Se indică referința certificatului: codul alfanumeric unic atribuit de autoritatea competentă a țării terțe sau atribuit de IMSOC.
(2)
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ANEXA IV
Tabelul de corespondență menționat la articolul 26 alineatul (2)
Decizia 2010/470/UE
Decizia 2010/470/UE
Articolul 1 litera (a)
Articolul 1 litera (b)
Articolul 1 litera (c)
Articolul 1 litera (d)
Articolul 1 litera (e)
Articolul 2 litera (a)
Articolul 2 litera (b)
Articolul 2 litera (c)
Articolul 2 litera (d) punctul (i)
Articolul 2 litera (d) punctul (ii)
Articolul 3 litera (a)
Articolul 3 litera (b)
Articolul 3 litera (c)
Articolul 4 litera (a)
Articolul 4 litera (b)
Articolul 4 litera (c)
Articolul 5 litera (a)
Articolul 5 litera (b)
Articolul 6 litera (a)
Articolul 6 litera (b)
Anexa I partea A
Anexa I partea B
Anexa I partea C
Anexa I partea D
Anexa II partea A
Anexa II partea B
Anexa II partea C
Anexa III partea A
Anexa III partea B

Prezentul regulament
Articolul 12 literele (a), (b), (c), (d)
Articolul 12 literele (e), (f), (g)
Articolul 10 literele (a), (b), (c)
Articolul 10 literele (d), (e)
Articolul 11 literele (c), (d)
Articolul 12 litera (a)
Articolul 12 litera (b)
Articolul 12 litera (c)
Articolul 12 litera (d)
Articolul 12 litera (e)
Articolul 12 litera (f)
Articolul 12 litera (g)
Articolul 10 litera (a)
Articolul 10 litera (b)
Articolul 10 litera (c)
Articolul 10 litera (d)
Articolul 10 litera (e)
Articolul 11 litera (c)
Articolul 11 litera (d)
Anexa I, capitolul 46 (model EQUI-SEM-BINTRA)
Anexa I, capitolul 47 (model EQUI-SEM-CINTRA)
Anexa I, capitolul 48 (model EQUI-SEM-DINTRA)
Anexa I, capitolul 54 (model EQUI-GPSTORAGE-INTRA)
Anexa I, capitolul 50 (model EQUIOOCYTES-EMB-B-INTRA)
Anexa I, capitolul 51 (model EQUIOOCYTES-EMB-C-INTRA)
Anexa I, capitolul 52 (model EQUIOOCYTES-EMB-D-INTRA)
Anexa I, capitolul 31 (model OV/CAP-SEMB-INTRA)
Anexa I, capitolul 32 (model OV/CAP-SEMC-INTRA)
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Anexa III partea C
Anexa IV partea A
Anexa IV partea B
Anexa V partea A
Anexa V partea B
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Anexa I, capitolul 37 (model OV/CAP-GPSTORAGE-INTRA)
Anexa I, capitolul 34 (model OV/CAPOOCYTES-EMB-B-INTRA)
Anexa I, capitolul 35 (model OV/CAPOOCYTES-EMB-C-INTRA)
Anexa I, capitolul 41 (model POROOCYTES-EMB-B-INTRA)
Anexa I, capitolul 42 (model POROOCYTES-EMB-C-INTRA)
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