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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 Šķirne Donordzīvnieka identifikācija Izcelsmes savākšanas centra atzīšanas numurus Daudzums

Mākslīgā apsēklošana
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Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka iepriekš aprakstītā sperma:

savākta, apstrādāta un vismaz 30 dienas uzreiz pēc savākšanas glabāta apstiprinātā spermas savākšanas centrā(2), kas atrodas spermas izcelsmes dalībvalstī un veic darbību, un

tiek uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I. daļas 1. punktu un I nodaļas II daļas 1. punktu, un no turienes tā pārvietota uz I.12. ailē norādīto

spermas glabāšanas centru, kas atrodas tajā pašā spermas izcelsmes dalībvalstī, atbilstoši dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumiem, kas ir vismaz tikpat

stingri kā tie, kas paredzēti

 [II.1.(1)vai nu

 [Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļā;](1)vai nu

 [Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma B daļā;](1)vai

 [Lēmumā 95/388/EK;]] ](1)vai

tika savākta, apstrādāta un uzglabāta vismaz 30 dienas uzreiz pēc savākšanas apstiprinātā spermas savākšanas centrā(2), kas atrodas Eiropas Savienībā un darbojas un tiek

uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I un II daļu, un tika pārvietota uz I.12. ailē norādīto spermas uzglabāšanas centru saskaņā ar:

 [II.1.(1)vai

 [Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļu;](1)vai nu

 [Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma B daļu;](1)vai

 [Lēmumu 95/388/EK;]] ](1)vai

tika savākta, apstrādāta un uzglabāta vismaz 30 dienas uzreiz pēc savākšanas apstiprinātā spermas savākšanas centrā(2), kas atrodas Lēmuma 2010/472/ES I pielikumā

uzskaitītajā trešā valstī vai tās daļā (-s) un darbojas un tiek uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas 1. punktu un II daļas 1. punktu, un tika

importēta Eiropas Savienībā Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 2. punktā norādītajos apstākļos saskaņā ar:

 [II.1.(1)vai

 [Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļu;](1)vai nu

 [Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas B iedaļu;](1)vai

 [Lēmuma 2008/635/EK II pielikumu;] ](1)vai

tika uzglabāta apstiprinātā spermas uzglabāšanas centrā(2), kas minēts I.12. ailē un darbojas un tiek uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas

2. punktu un II daļas 2. punktu;

II.2.

nosūtīta uz iekraušanas vietu slēgtā konteinerā saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktu, un uz tās ir I.23. ailē norādītais numurs.II.3.

 Atkāpe no izvešanas aizlieguma attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi:(1)

Sperma atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1266/2007 8. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam(1).-

Sperma iegūta no donordzīvniekiem, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III.B. pielikuma ( a) ,  b) ,  c) ,  d)  vai  e)  punktam, norādīt atbilstošo) (1)-

Piezīmes

I daļa

atbilst sērijas numuram uz individuālā oficiālā dokumenta vai veselības sertifikāta [INTRA vai CVED], kas pievienots, iepriekš aprakstīto spermu pārvietojot no tās izcelsmes apstiprinātā

spermas savākšanas centra uz iepriekš aprakstīto spermas uzglabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minēto dokumentu vai sertifikātu oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.

I.6. aile:

izcelsmes vieta atbilst spermas glabāšanas centram, no kura sperma nosūtīta.I.12. aile:

galamērķa vieta atbilst spermas savākšanas vai uzglabāšanas centram, vai spermas galamērķa saimniecībai.I.13. aile:

norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.I.23. aile:

donordzīvnieka identitāte atbilst dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.I.31. aile:

savākšanas datumu norāda šādā formātā: dd/mm/gggg.

centra apstiprinājuma numurs atbilst spermas izcelsmes savākšanas centra apstiprinājuma numuram.

II daļa

Svītrot pēc vajadzības.(1)

Tikai apstiprināti spermas savākšanas vai uzglabāšanas centri, kas atbilstoši Padomes Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktam vai 17. panta 3. punkta b) apakšpunktam iekļauti sarakstā Komisijas

tīmekļa vietnēs:

(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm, http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Parakstam un zīmogam ir jābūt krāsā, kas atšķiras no citas sertifikātā iekļautās informācijas krāsas.·

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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2010/470 Aitu un kazu sperma. C iedaļa

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

3/lv 4



4/lv 4

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


