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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
1.1.Nosūtītājs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.2. Sertifikāta references numurs I.2.a. Vietējais references numurs:

1.3.Centrālā kompetentā iestāde

Lokālā kompetentā iestāde

1.5.Saņēmējs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.6.Saistošā oriģinālā sertifikāta numurs (-i) Pavaddokumentu numurs (-i)

Tirgotājs

Nosaukums Atzīšanas numurs

Izcelsmes valsts ISO Kods 1.9.Izcelsmes reģions Kods Saņēmējvalsts ISO Kods 1.11.Saņēmējreģions Kods

1.12.Izcelsmes vieta/ Ieguves vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.13.Saņemšanas vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.14.Iekraušanas vieta

Pasta indeks

I.15. Izbraukšanas datums un laiks

Transporta veids

Lidmašīna Kuģis Vilciena vagons

Automašīna Citi

Identifikācija:

Numurs(-i):

I.17.Transportētājs

Nosaukums

Adrese

Pasta indeks

Atzīšanas numurs

Dalībvalsts

I.20.Numurs/Daudzums I.22. Iepakojumu skaits

I.23. Konteinera identifikācija / Plombes numurs

I.21.Produkta temperatūra

Apkārtējās vides Atdzesēta Saldēta

I.25. Dzīvnieki sertificēti kā / produkti sertificēti priekš::

I.26.Tranzīts caur trešo valstī

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Iebraukšanas punkts RKP vienības numurs:

I.27. Tranzīts caur Dalībvalstīm

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

1.28.Eksports

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Aprēķinātais ceļojuma laiks

1.30.Maršruta plāns

Jā Nē

I.31.Dzīvnieku identifikācija
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Suga Daudzums

Audzēšanai Savvaļas dzīvnieku barībai Mājas un istabas dzīvnieki Citi Karantīna

Darba zirgi
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Vispārīgas prasībasII.1

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka šā sertifikāta I daļā aprakstītie akvakultūras dzīvnieki:

(1) [ir pārbaudīti (1)(2) [72]  (1) [24]  stundu laikā pirms iekraušanas, un slimības klīniskās pazīmes nav konstatētas;]vai nuII.1.1

(1) [ir olšūnas vai gliemji, kas iegūti audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā, kurā, kā apliecina audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas uzskaites dati, nav slimības pazīmju;]vai

(1)(3) [ir savvaļas ūdensdzīvnieki, kas, cik man zināms, ir klīniski veseli;] ;vai

nav pakļauti aizliegumiem nenoskaidrotas paaugstinātas mirstības dēļ;II.1.2

nav paredzēti iznīcināšanai vai nokaušanai slimību izskaušanas nolūkā;II.1.3

 atbilst tirgū laišanas prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2006/88/EK;II.1.4

(1) [ir gliemji, kuru katrai sūtījuma daļai veikta individuāla vizuāla apskate, un nav konstatētas citas gliemju sugas, izņemot sertifikāta I daļā norādītās.]II.1.5

(1)(4)(5) [Prasības sugām, kuras ir uzņēmīgas pret virālo hemorāģisko septicēmiju (VHS), infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), infekciozo lašu anēmiju (ISA), koiju herpesvīrusu (KHV),

Marteilia refringens, Bonamia ostreae un/vai balto plankumu slimību

II.2

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki:

(1)(6) [ir iegūti dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināts par (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [balto plankumu

slimības] neskartu saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK VII nodaļu;]

vai nu

(1)(5)(6) [ir savvaļas ūdensdzīvnieki, kuriem piemērota karantīna saskaņā ar Lēmumu 2008/946/EK.] ]vai

(1)(7) [Prasības virālās hemorāģiskās septicēmijas (VHS), infekciozās hematopoētiskās nekrozes (IHN), infekciozās lašu anēmijas (ISA), koiju herpesvīrusa (KHV), Marteilia refringens, Bonamia

ostreae un/vai balto plankumu slimības pārnēsātājsugām

II.3

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki, kuri uzskatāmi par iespējamiem (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]

(1) [Bonamia ostreae]  (1) [balto plankumu slimības]  pārnēsātājiem, jo tie pieder pie kādas no sugām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1251/2008 I pielikuma tabulas 2. slejā, un atbilst minētās tabulas 3. slejā

izklāstītajiem nosacījumiem:

(1)(6) [ir iegūti dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināts par  (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [balto plankumu

slimības]  neskartu saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK VII nodaļu;]

vai nu

(1)(6)(7) [ir bijuši pakļauti karantīnai saskaņā ar Lēmumu 2008/946/EK.] ]vai

Pārvadāšanas un marķēšanas prasībasII.4

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka:

iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki,II.4.1

ir ievietoti tādos apstākļos, ieskaitot ūdens kvalitāti, kas nemaina to veselības stāvokli; (i)

attiecīgā gadījumā atbilst vispārīgajiem dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. pantā; (ii)

pārvadāšanas konteiners vai kuģis dzīvu zivju pārvadāšanai pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts vai iepriekš nav izmantots, unII.4.2

sūtījums ir apzīmēts ar skaidri salasāmu marķējumu uz konteinera ārsienas vai, pārvadājot ar kuģi dzīvu zivju pārvadāšanai, kuģa kravas manifestā ir norādīta attiecīgā informācija, kas minēta šā

sertifikāta I daļas I.8.–I.13. ailē, un iekļauta šāda norāde:

II.4.3

(1) ["(1) [Savvaļas]  (1) [zivis]  (1) [gliemji]  (1) [vēžveidīgie]  kas paredzēti audzēšanai Eiropas Savienībā”] ,vai nu

(1) ["(1) [Savvaļas]  (1) [gliemji]  kas paredzēti izklāšanas zonai Eiropas Savienībā”] ,vai

(1) ["(1) [Savvaļas]  (1) [zivis]  (1) [gliemji]  (1) [vēžveidīgie] kas paredzēti audzētavām makšķerēšanai Eiropas Savienībā”] ,vai

(1) ["(1) [Savvaļas]  (1) [dekoratīvās zivis]  (1) [dekoratīvie gliemji]  (1) [dekoratīvie vēžveidīgie]  kas paredzēti atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām Eiropas Savienībā”] ,vai

(1) ["(1) [zivis]  (1) [gliemji]  (1) [vēžveidīgie] kas paredzēti krājumu atjaunošanai Eiropas Savienībā”] ,vai

(1) ["(1) [Savvaļas]  (1) [zivis]  (1) [gliemji]  (1) [vēžveidīgie]  kas paredzēti karantīnai Eiropas Savienībā”] ,vai

(1)(8) [Apliecinājums sūtījumiem, kuru izcelsmes vieta ir teritorija, kurā piemēro slimību kontroles pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK V nodaļas 3.–6. iedaļuII.5

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka:

iepriekš norādītie dzīvnieki iegūti tādā teritorijā, kurā piemēro slimību kontroles pasākumus attiecībā uz  (1) [epizootisko hematopoētisko nekrozi (EHN)]  (1) [virālo hemorāģisko septicēmiju (VHS)]

(1) [infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN)]  (1) [infekciozo lašu anēmiju (ISA)]  (1) [koiju herpesvīrusu (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1)

[Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [Tauras sindromu]  (1) [dzeltenās galvas slimību]  (1) [balto plankumu slimību]  (1)(9) [šādu jaunu slimību:   ] ;

II.5.1

saskaņā ar noteiktajiem kontroles pasākumiem iepriekš norādītos dzīvniekus atļauts laist tirgū, unII.5.2

sūtījums ir apzīmēts ar skaidri salasāmu marķējumu uz konteinera ārsienas vai, pārvadājot ar kuģi dzīvu zivju pārvadāšanai, kuģa kravas manifestā ir norādīta attiecīgā informācija, kas minēta šā

sertifikāta I daļas I.8.–I.13. ailē, un iekļauta šāda norāde:

II.5.3

"(1) [Savvaļas]  (1) [zivis]  (1) [gliemji]  (1) [vēžveidīgie] kas iegūti tādā teritorijā, kurā piemēro slimību kontroles pasākumus”.]

(1)(10) [Prasības sugām, kuras ir uzņēmīgas pret karpu pavasara virēmiju (SVC), bakteriālo nieru slimību (BKD), aizkuņģa dziedzera infekciozo nekrozi (IPN), Gyrodactylus salaris infekciju (GS) un

lašu dzimtas zivju alfavīrusu infekcijām (SAV)

II.6

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki:

(1) [ir iegūti dalībvalstī vai tās daļā:vai nu

kur par  (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  jāziņo kompetentajai iestādei, un tai nekavējoties jāizmeklē ziņojumi par aizdomām attiecībā uz inficēšanos ar attiecīgo

slimību,

(a)

kur visi pret attiecīgajām slimībām uzņēmīgo sugu akvakultūras dzīvnieki, kas ir ievesti minētajā dalībvalstī vai tās daļā, atbilst šā sertifikāta II.6. ailē noteiktajām prasībām,(b)

kur sugas, kas uzņēmīgas pret attiecīgajām slimībām, nav pret tām vakcinētas, un(c)

(1) [kas (1) [IPN] (1) [BKD] , gadījumā atbilst slimību neskartības prasībām, kas ir līdzvērtīgas Direktīvas 2006/88/EK VII nodaļā noteiktajām;]vai nu(d)

(1) [kas (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , gadījumā atbilst slimību neskartības prasībām, kas noteiktas attiecīgajā OIE standartā;]un/vai

(1) [kas (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , gadījumā veido vienu atsevišķu audzētavu, kura kompetentās iestādes uzraudzībā:un/vai

ir iztukšota, iztīrīta un dezinficēta, kā arī vismaz 6 nedēļas nav izmantota,(i)

tās dzīvnieku krājumi ir atjaunoti no zonām, kuras kompetentā iestāde ir sertificējusi kā attiecīgās slimības neskartas.] ](ii)

(1) [ir savvaļas ūdensdzīvnieki, kas ir uzņēmīgi pret  (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , un tiem ir piemērota karantīna ar nosacījumiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi Lēmumā 2008/946/EK

noteiktajiem;]

un/vai

(1) [ir sūtījumi, uz kuriem attiecas GS prasības, un tieši pirms laišanas tirgū vismaz 14 dienas bez pārtraukuma turēti ūdenī, kura sāļums ir vismaz 25 promiles, un šajā laikā nav ielaisti nekādi citi

dzīvi ūdensdzīvnieki, kas pieder pie sugām, kuras ir uzņēmīgas pret GS.]

un/vai

(1) [ir ikri acs stadijā, uz kuriem attiecas GS prasības, un tie ir dezinficēti, izmantojot metodi, kuras iedarbība pret GS ir pierādīta.] ]un/vai

(1)(11) [Prasības sugām, kuras ir uzņēmīgas pret OsHV-1 μvarII.7
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1251/2008 (2016/1096) Tādu akvakultūras dzīvnieku laišana tirgū, kas
paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai,

atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām un krājumu atjaunošanai
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Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki:

(1) [ir iegūti dalībvalstī vai iecirknī:vai nu

kurā par OsHV-1 μvar ir jāziņo kompetentajai iestādei un tai nekavējoties jāizmeklē ziņojumi par aizdomām attiecībā uz inficēšanos ar attiecīgo slimību,(a)

kur visi pret OsHV-1 μvar uzņēmīgo sugu akvakultūras dzīvnieki, kas ir ievesti minētajā dalībvalstī vai iecirknī, atbilst šā sertifikāta II.7. ailē noteiktajām prasībām,(b)

(1) [kas atbilst slimību neskartības prasībām, kas ir līdzvērtīgas Direktīvas 2006/88/EK VII nodaļā noteiktajām;]vai nu(c)

(1) [ja sūtījumi paredzēti dalībvalstij vai iecirknim, kurā piemēro ar Lēmumu 2010/221/ES apstiprinātu programmu, – kam savukārt piemēro ar Lēmumu 2010/221/ES apstiprinātu pārraudzības

programmu;] ]

un/vai

(1) [ir bijuši pakļauti karantīnai ar nosacījumiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi Lēmumā 2008/946/EK noteiktajiem.] ]un/vai

Piezīmes

I daļa

– I.12. aile. Attiecīgā gadījumā lietot konkrētās audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas atļaujas numuru. Savvaļas ūdensdzīvnieku gadījumā norādīt “Cita”.

– I.13. aile. Attiecīgā gadījumā lietot konkrētās audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas atļaujas numuru. Krājumu atjaunošanas gadījumā norādīt “Cita”.

– I.19. aile. Izmantot atbilstīgo HS kodu: 0301, 0306, 0307, 030110 vai 030270.

– I.20. un I.31. aile. Kā daudzumu norādiet kopskaitu.

– I.25. aile. Ja paredzēti audzēšanai, norādīt “Audzēšana”; ja paredzēti izklāšanas zonai, norādīt “Izklāšanas zona”; ja paredzēti atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, norādīt “Lolojumdzīvnieki”; ja paredzēti

krājumu atjaunošanai, norādīt “Krājumu atjaunošana”, ja tie ir akvakultūras dzīvnieki, kas paredzēti karantīnas punktam, norādīt “Karantīna” un, ja paredzēti audzētavām makšķerēšanai, norādīt “Cits”.

II daļa

Lieko svītro.(1)

24 stundu nosacījums attiecas tikai uz tiem akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1251/2008 8. pantu jāpievieno sertifikāts un kurus saskaņā ar Direktīvas

2006/88/EK prasībām par laišanu tirgū kompetentā iestāde atļāvusi izvest no teritorijas, kurā piemēro kontroles noteikumus, kas paredzēti Direktīvas 2006/88/EK V nodaļas 3.–6. iedaļā, vai no

dalībvalsts, zonas vai iecirkņa, kurā piemēro izskaušanas programmu, kas apstiprināta saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu. Visos pārējos gadījumos piemērojams 72 stundu nosacījums.

(2)

Piemērojams vienīgi tādu akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kuri notverti savvaļā un nekavējoties, bez pagaidu uzglabāšanas pārvesti uz audzētavu vai gliemju audzēšanas zonu.(3)

Šā sertifikāta II daļas 2. punkts attiecas uz tām sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām punkta virsrakstā norādītajām slimībām. Uzņēmīgās sugas ir norādītas Direktīvas 2006/88/EK IV

pielikuma II daļā.

(4)

Savvaļas ūdensdzīvnieku sūtījumus var laist tirgū neatkarīgi no šā sertifikāta II daļas 2. punkta prasībām, ja tie paredzēti tādam karantīnas punktam, kurš atbilst Lēmumā 2008/946/EK noteiktajām

prasībām.

(5)

Lai saņemtu atļauju ievešanai tādā dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināts par VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae vai balto plankumu slimības neskartu vai kurā

īsteno pārraudzības vai izskaušanas programmu, kas ieviesta saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 1. vai 2. punktu, un ja sūtījumā iekļautas pret tādu slimību (slimībām) uzņēmīgas sugas vai to

pārnēsātājsugas, kam piemērojams paziņojums, ka tās ir slimības neskartas, vai kurām piemēro programmu (programmas), jāsaglabā viens no apgalvojumiem. Dati par katras audzētavas un gliemju

audzēšanas zonas slimību statusu Savienībā ir pieejami tīmekļa vietnē

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Šā sertifikāta II daļas 3. punkts attiecas uz vienas vai vairāku punkta virsrakstā norādīto slimību pārnēsātājsugām. Iespējamās pārnēsātājsugas un nosacījumi, kādos šo sugu sūtījumi uzskatāmi par

pārnēsātājsugām, ir norādīti Regulas (EK) Nr. 1251/2008 I pielikumā. Iespējamo pārnēsātājsugu sūtījumus var laist tirgū neatkarīgi no II daļas 3. punkta prasībām, ja Regulas (EK) Nr. 1251/2008 I

pielikuma tabulas 4. slejā minētie nosacījumi nav izpildīti vai ja sūtījumi paredzēti karantīnas punktam, kurš atbilst Lēmumā 2008/946/EK noteiktajām prasībām.

(7)

Šā sertifikāta II daļas 5. punkts attiecas uz akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1251/2008 8. pantu jāpievieno sertifikāts un kurus saskaņā ar Direktīvas

2006/88/EK prasībām par laišanu tirgū kompetentā iestāde atļāvusi izvest no teritorijas, kurā piemēro kontroles noteikumus, kas paredzēti Direktīvas 2006/88/EK V nodaļas 3.–6. iedaļā, vai no

dalībvalsts, zonas vai iecirkņa, kurā piemēro izskaušanas programmu, kas apstiprināta saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu

(8)

Piemērojams, ja veikti pasākumi saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 41. pantu.(9)

Šā sertifikāta II daļas 6. punkts piemērojams tikai sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij vai tās daļai, kura uzskatāma par slimību neskartu vai kurai ir ar Lēmumu 2010/221/ES apstiprināta

programma attiecībā uz SVC, BKD, IPN, GS vai SAV, un ja sūtījumā ietilpst sugas, kas II pielikuma C daļā uzskaitītas kā uzņēmīgas pret slimību (slimībām), uz kuru attiecas slimību neskartības

statuss vai programma (programmas).

(10)

II daļas 6. punkts piemērojams arī jebkuras sugas zivju sūtījumiem, kas iegūtas ūdeņos, kuros atrodamas II pielikuma C daļā uzskaitītās pret GS infekciju uzņēmīgās sugas, ja šie sūtījumi ir paredzēti

dalībvalstij vai tās daļai, kas minēta Lēmuma 2010/221/ES I pielikumā kā GS neskarta.

Savvaļas ūdensdzīvnieku sūtījumus, uz kuriem attiecas prasības par SVC, SAV, IPN un/vai BKD, var laist tirgū neatkarīgi no šā sertifikāta II daļas 6. punkta prasībām, ja tie paredzēti tādam

karantīnas punktam, kurš atbilst Lēmumā 2008/946/EK noteiktajām prasībām.

Šā sertifikāta II daļas 7. punkts piemērojams tikai sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij vai iecirknim, kurš uzskatāms par slimību neskartu vai kurā ir ar Lēmumu 2010/221/ES apstiprināta

programma attiecībā uz OsHV-1 μvar, un ja sūtījumā ietilpst sugas, kas Regulas (EK) Nr. 1251/2008 II pielikuma C. daļā uzskaitītas kā uzņēmīgas pret OsHV-1 μvar.

(11)

II daļas 7. punktā izklāstītās prasības nepiemēro sūtījumiem, kas paredzēti karantīnas punktam, kurš atbilst prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas Lēmumā 2008/946/EK izklāstītajām prasībām.

Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Kvalifikācija un amats:Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Attiecīgās LVV Nr.:Lokālā Veterinārā Vienība:

Paraksts:Datums:

Zīmogs
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EIROPAS SAVIENĪBA

1251/2008 (2016/1096) Tādu akvakultūras dzīvnieku laišana tirgū, kas
paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai,

atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām un krājumu atjaunošanai

II.Veselības informācija II.a.Sertifikāta references numurs II.b. Vietējais references numurs
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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
III.1. Inspekcijas datums III . 2. Sertifikāta references numurs:

III . 3. Dokumentu pārbaude:: Nē Jā

ES standarts

Papildus garantijas

Nacionālās prasības

Apmierinošs

Apmierinošs

Apmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

III.4.Identitātes pārbaude: Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.5.Fiziskā kontrole: Nē Pārbaudīto dzīvnieku skaits

Apmierinošs Neapmierinošs

III.6.Laboratoriskie izmeklējumi: Nē Jā

Datums:

Izmeklēti uz::

Izlases veidā Aizdomas

Rezultāti::Atbrīvots pirms rezultātu saņemšanas Apmierinošs Neapmierinošs

III.7.Labturības kontrole Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.8. Labturības noteikumu pārkāpumi::

III.8.1.Nederīga transportētāja atļauja

III.8.2. Neatbilstošs transports

III.8.3.Pārsniegta blīvuma norma Aprēķinātais attālums

III.8.4. Pārsniegts ceļojuma ilgums

III.8.5. Nepietiekoša ēdināšana un dzirdināšana

III.8.6.Slikta vai nolaidīga izturēšanās pret dzīvniekiem

III.8.7. Papildus pasākumi tālajiem pārvadājumiem

III.8.8. Šofera kvalifikācijas sertifikāts

III.8.9. Žurnālā reģistrētie dati

III.8.10. Citi

II.9. Veselības likumdošanas pārkāpumi

III.9.1. Sertifikāta neesība/ nederīgums

III.9.2.Dokumentu neatbisltība

III.9.3. Neatļauta valsts

III.9.4. Neatzīts reģions/zona

III.9.5. Aizliegtās sugas

III.9.6. Papildus garantiju neesība

III.9.7. Neatzīta novietne

III.9.8.Slimi vai aizdomīgi dzīvnieki

III.9.9. Neapmierinoši testi

III.9.10. Nelegāla vai neesoša identifikācija

III.9.11.Nacionālās prasības nav izpildītas

III.9.12. Nederīga saņēmšanas vietas adrese

III.9.13.Citi

III.10. Transporta ietekme uz dzīvnieku

Mirušo dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Nepiemēroto dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Dzemdību vai abortu skaits:

III.11. Korektīva darbība

III.11.1. Nokavēts izbraukšanas laiks

III.11.2. Pārvietošanas procedūra

III.11.3. Karantīna

III.11.4. Humāna nogalināšana/ Eitanāzija

III.11.5. Karkasu/produktu iznīcināšana

III.II.6. Kravas atgriešana

III.11.7. Produktu apstrāde

III.11.8.7. Produktu izmantošana citiem mērķiem

Identifikācija:

III.12. Rīcība pēc karantīnas

III.12.1.Humāna nogalināšana/Eitanāzija

III.12.2. Atbrīvošana

III. Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Lokālā Veterinārā Vienība Attiecīgās LVV Nr.

Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Kvalifikācija un amats

Datums: Paraksts:

III.13. Inspekcijas vieta

Uzņēmums Novietne Savākšanas centrs

Tirgotāja telpas Atzīta institūcija Spermas centrs

Osta Lidosta Izbraukšanas punkts

Maršruts Citi
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PLĀNOJUMS

1.1.ORGANIZĒTĀJS  nosaukums un adrese (a) (b) 1.2.Par pārvadājumu atbildīgās personas vārds

1.3.Tālrunis/Fakss

2. KOPĒJAIS  PAREDZAMAIS IlGUMS (stundas/dienas)

3.1.NOSŪTĪTĀJVALSTS un vieta

3.2. Datum 3.3.Laiks

4.1. SAŅĒMĒJVALSTS un vieta

4.2. Datum 4.3.Laiks

5.1. Sugas 5.2.Dzīvnieku skaits 5.3.Veterinārā sertifikāta (-u) numurs (-i)

5.4. Paredzamais kravas kopējais svars (kg) 5.5. Kravai paredzētā kopējā platība (m 2)

8.Organizētāja paraksts

6.SARAKSTS AR PAREDZĒTAJIEM ATPŪTINĀŠANAS, PĀRKRAUŠANAS UN ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS PUNKTIEM

7. Es, organizētājs, ar šo apliecinu, ka esmu atbildīgs par iepriekš minēto pārvadājumu un esmu nodrošinājis piemērotus dzīvnieku labturībai atbilstošus

apstākļus visa ceļojuma laikā saskaņā ar Padomes Regulas 1/2005 nosacījumiem

(a) Organizētājs: skatīt definīciju, kas noteikta Padomes Regulas 1/2005 2.punkta (q) apakšpunktā

(b) Ja organizētājs ir transportētājs ir jānorāda atļaujas numurs

6.1.Vietu nosaukumi, kur dzīvnieki tiks atpūtināti vai

pārkrauti (ieskaitot robežšķērsošanas punktus)

6.2.Ierašanās 6.3. Ilgums

(stundās)

6.4.Pārvadātāja nosaukums un atļaujas Nr. (ja

atšķiras no organizētāja)

6.5.identifikācija

Datum Laiks


