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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 Identifikācijas numurs

Audzēšanai Kaušanai Reģistrēti zirgi Citi
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Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekšminētais/-ie dzīvnieks/-i atbilst šādām prasībām:

to/-s šodien pārbaudīja, un tam/tiem nekonstatēja nekādas klīniskas slimības pazīmes;II.1

tas/tie nav paredzēts/-i nokaušanai saskaņā ar lipīgo vai infekcijas slimību apkarošanas valsts programmu;II.2

tas/tie nav no tādas dalībvalsts teritorijas vai teritorijas daļas, uz kuru attiecas ierobežojumi sakarā ar Āfrikas zirgu mēri;] [II.3vai arī (2)

tas/tie ir no dalībvalsts teritorijas vai teritorijas daļas, kas nav pakļauta ierobežojumiem sakarā ar Āfrikas zirgu mēri, vismaz 40 dienas pirms nosūtīšanas ir bijuši pret

vektoru aizsargātā karantīnas punktā    un ir/nav veikts Āfrikas zirgu mēra vīrusa antivielu noteikšanas tests, ko saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK IV pielikumu veic

vienlaikus asins paraugiem, kas ņemti divas reizes ar intervālu no 21 līdz 30 dienas    (ierakstīt datumu) un 10 dienu laikā pirms nosūtīšanas    (ierakstīt datumu);

 [II.3vai (2)

 [ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā, ja tas/tie bija/nebija vakcinēts/-i pret Āfrikas zirgu mēri;]vai arī (3)

 [bez antivielu titra pieauguma, ja tas/tie bija/nebija vakcinēts/-i pret Āfrikas zirgu mēri;] ]vai (2)

tas/tie nav vakcinēts/-i pret Āfrikas zirgu mēri;] [II.4vai arī (3)

tas/tie ir vakcinēts/-i pret Āfrikas zirgu mēri    (ierakstīt datumu), [II.4vai (2)

 [vismaz divus mēnešus pirms sertifikācijas;]vai arī (3)

 [vismaz divus mēnešus pirms ievešanas karantīnas punktā;] ]vai (2)

tas/tie nav no saimniecības(-ām), kam ticis noteikts aizliegums dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, kas noteikts vismaz viena šāda nosacījuma dēļ:II.5

 [ne visi saimniecībā esošie pret turpmāk a) līdz g) apakšpunktā minētajām slimībām uzņēmīgās sugas dzīvnieki tika nokauti un aizlieguma periods ilga vismaz:vai arī (3)

attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir nonākuši saskarē ar vaislas sērgu,a)

 [sešus mēnešus, sākot no pēdējā faktiskā vai iespējamā kontakta ar dzīvnieku, kas ir slims vai inficēts ar Trypanosoma equiperdum;]vai arī (2)

 [ērzeļa gadījumā – līdz kamēr dzīvnieks tika kastrēts;]vai (2)

ienāšu gadījumā sešus mēnešus, sākot no dienas, kad zirgu dzimtas dzīvnieki, kas cieš no šīs slimības vai kuriem ir pozitīvs kauzālā patogēna Burkholderia mallei vai šā

patogēna antivielu noteikšanas testa rezultāts, tika nokauti un iznīcināti;

b)

visu tipu zirgu encefalomielīta gadījumā sešus mēnešus, sākot no dienas, kad zirgu dzimtas dzīvnieki, kas cieš no šīs slimības, tika nokauti, izņemot Rietumnīlas drudža

infekcijas gadījumā, kad sešu mēnešu periods sākas no dienas, kad inficētais zirgu dzimtas dzīvnieks nomira, tika aizvākts no saimniecības vai pilnībā atveseļojās;

c)

infekciozās anēmijas gadījumā līdz dienai, kad, pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas, pārējie dzīvnieki uzrāda negatīvu reakciju Koginsa testos, kas veikti asins paraugiem,

kas ņemti divas reizes ar trīs mēnešu starplaiku;

d)

sešu mēnešu laikā kopš pēdējā vezikulārā stomatīta gadījuma;e)

viena mēneša laikā kopš pēdējā trakumsērgas gadījuma;f)

15 dienu laikā kopš pēdējā Sibīrijas mēra gadījuma; ]g)

 [pēc vaislas sērgas, ienāšu, visu veidu zirgu encefalomielīta, zirgu infekciozās anēmijas, vezikulārā stomatīta, Sibīrijas mēra vai trakumsērgas gadījumiem visi pret šo

slimību uzņēmīgās sugas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā, ir nokauti un aizlieguma periods ir 30 dienas vai 15 dienas Sibīrijas mēra gadījumā kopš dienas, kad

iznīcināti dzīvnieki un pabeigta pienācīga telpu dezinfekcija;]

vai (2)

pēc manā rīcībā esošajām ziņām, 15 dienu laikā pirms šīs deklarācijas tam/tiem nav bijusi saskare ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas slimo ar lipīgām vai infekcijas

slimībām;

II.6

pārbaudes laikā tas/tie bija derīgs/derīgi pārvadāšanai paredzētajā braucienā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumiem (3).II.7

 Zirgu dzimtas dzīvnieki ir nosūtīti saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/346/ESII.8

Piezīmes

I daļa

I.6. aile: atbilst CITES atļaujas numuram gadījumā, ja zirgu dzimtas dzīvnieki uzskaitīti Vašingtonas konvencijā par aizsargājamām sugām un to produktiem.

I.16. aile: reģistrācijas numurs (dzelzceļa vagoniem vai konteineriem un kravas automašīnām), reisa numurs (lidmašīnām) vai nosaukums (kuģiem).

I.19. aile: izmantojiet atbilstīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu: 01.01.01 vai 01.01.06.19

I.31. aile: sugas: zirgs, ēzelis, mūlis, zirgēzelis, zebra (ieskaitot to krustojumus).

Identifikācijas sistēma: līdz 2009. gada 31. decembrim atbilst identifikācijas numuram, kā aprakstīts Komisijas Lēmuma 2000/68/EK 2. pantā, un no 2010. gada 1. janvāra – vienotajam numuram dzīves laikā, kā

aprakstīts Komisijas Regulas (EK) Nr. 504/2008 2 panta d) apakšpunktā un I pielikuma 1(A)(4) daļā.

II daļa.

II.1 līdz II.6 punktā prasītā informācija nav vajadzīga, ja pastāv divpusēja vienošanās saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EC 6. pantu.(1)

Nevajadzīgo svītrot.(2)

Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību.(3)

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas.·

·            Zīmogam un parakstam jābūt citā krāsā nekā pārējie sertifikātā sniegtie dati.

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

2009/156 Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, vaislai un audzēšanai
paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kaušanai paredzēti zirgu dzimtas

dzīvnieki

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


