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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

Izbraukšanas punkts Kods

Iebraukšanas punkts RKP vienības numurs:

I.27. Tranzīts caur Dalībvalstīm

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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Oficiālā identifikācija Pases numurs

Audzēšanai Kaušanai Nobarosana
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 [Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka visi attiecīgie Direktīvas 64/432/EEK noteikumi ir ievēroti un jo īpaši ka I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām

prasībām.]

(1)vai nu

 [Balstoties uz informāciju, kas sniegta vai nu oficiālā dokumentā, vai sertifikātā, kura A un B iedaļu aizpildījis valsts pilnvarots veterinārārsts vai par izcelsmes saimniecību atbildīgais apstiprinātais

veterinārārsts, es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka visi attiecīgie Direktīvas 64/432/EEK noteikumi ir ievēroti un jo īpaši ka I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst

šādām prasībām.]

(1)(2)vai

A iedaļaII.1.

Dzīvnieki ir no izcelsmes saimniecības(-ām) un apgabala(-iem), kur saskaņā ar Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem netiek piemēroti nekādi aizliegumi vai ierobežojumi tādu

dzīvnieku slimību dēļ, kuras skar liellopu sugas dzīvniekus.

II.1.1.

Dzīvnieki ir vaislai vai ražošanai paredzēti liellopi un [II.1.2.(1)vai nu

ciktāl to var secināt no pieejamās informācijas, pēdējo 30 dienu laikā vai, ja tie ir jaunāki par 30 dienām, kopš dzimšanas ir turēti izcelsmes saimniecībā(-s), un minētajā

laikposmā šajā(-s) saimniecībā(-s) nav ievests neviens no trešām valstīm importēts dzīvnieks, izņemot gadījumus, kad tas ir ticis izolēts no visiem pārējiem dzīvniekiem

saimniecībā(-ās);

II.1.2.1.

ir no ganāmpulka(-iem), kas ir oficiāli brīvs(-i) no tuberkulozes, unII.1.2.2.

saimniecība(-as) atrodas tādā dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kurā darbojas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu   /  /ES (ierakstīt numuru) apstiprināts

uzraudzības tīkls;]

 [II.1.2.2.1.(1)vai nu

saimniecība(-as) atrodas dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kura ar Komisijas Lēmumu   /  /   (ierakstīt numuru) ir atzīta par oficiāli brīvu no tuberkulozes saskaņā ar

Direktīvas 64/432/EEK A pielikuma I daļas 4. punktu;]

 [II.1.2.2.2(1)un/vai

ir dzīvnieki, kas jaunāki par sešām nedēļām;] [II.1.2.2.3.(1)un/vai

ir sešas nedēļas veci vai vecāki dzīvnieki, un 30 dienu laikā pirms izbraukšanas no izcelsmes saimniecības    (ierakstīt datumu) tiem saskaņā ar

Direktīvas 64/432/EEK 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir veikti testi tuberkulozes noteikšanai, iegūstot negatīvus rezultātus;]

 [II.1.2.2.4.(1)un/vai

ir no ganāmpulka(-iem), kas ir oficiāli brīvs(-i) no brucelozes, unII.1.2.3.

saimniecība(-as) atrodas tādā dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kurā darbojas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu   /  /ES (ierakstīt numuru) apstiprināts

uzraudzības tīkls;]

 [II.1.2.3.1.(1)vai nu

saimniecība(-as) atrodas dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kura ar Komisijas Lēmumu   /  /   (ierakstīt numuru) ir atzīta par oficiāli brīvu no tuberkulozes saskaņā ar

Direktīvas 64/432/EEK A pielikuma I daļas 7. punktu;]

 [II.1.2.3.2.(1)un/vai

ir kastrēti dzīvnieki un/vai jaunāki par 12 mēnešiem;] [II.1.2.3.3.(1)un/vai

ir 12 mēnešus veci vai vecāki dzīvnieki, un 30 dienu laikā pirms izbraukšanas no izcelsmes saimniecības    (ierakstīt datumu) tiem saskaņā ar

Direktīvas 64/432/EEK 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir veikti testi brucelozes noteikšanai, iegūstot negatīvus rezultātus;]

 [II.1.2.3.4.(1)un/vai

ir no ganāmpulka(-iem), kas ir oficiāli brīvs(-i) no govju enzootiskās leikozes, unII.1.2.4.

saimniecība(-as) atrodas tādā dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kurā darbojas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu   /  /ES (ierakstīt numuru) apstiprināts

uzraudzības tīkls;]

 [II.1.2.4.1.(1)vai nu

saimniecība(-as) atrodas dalībvalstī vai tās teritorijas daļā, kura ar Komisijas Lēmumu   /  /   (ierakstīt numuru) ir atzīta par oficiāli brīvu no govju enzootiskās

leikozes saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK D pielikuma I daļas E punktu;]

 [II.1.2.4.2.(1)un/vai

ir dzīvnieki, kas jaunāki par 12 mēnešiem;] [II.1.2.4.3.(1)un/vai

ir 12 mēnešus veci vai vecāki dzīvnieki, un 30 dienu laikā pirms izbraukšanas no izcelsmes saimniecības    (ierakstīt datumu) tiem saskaņā ar

Direktīvas 64/432/EEK 6. panta 2. punkta c) apakšpunktu ir veikti testi govju enzootiskās leikozes noteikšanai, iegūstot negatīvus rezultātus.] ]

 [II.1.2.4.4.(1)un/vai

Dzīvnieki paredzēti nokaušanai un ir no ganāmpulka(-iem), kas ir oficiāli brīvs(-i) no tuberkulozes un oficiāli brīvi no govju enzootiskās leikozes, un [II.1.2.(1)vai

ir no ganāmpulka(-iem), kas ir oficiāli brīvs(-i) no brucelozes;] [II.1.2.1.(1)vai nu

ir kastrēti.] ] [II.1.2.2.(1)un/vai

B iedaļaII.2.

Sūtījuma apraksts šajā iedaļā atbilst I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. un I.31. punktā ievadītajai informācijai.

C iedaļa(4) [II.3.

24 stundas pirms plānotās izbraukšanas, proti,    (ierakstīt datumu), dzīvnieki ir pārbaudīti saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 2. punktu un tiem nav novērotas lipīgas slimības vai

infekcijas slimības klīniskās pazīmes.

II.3.1.

Dzīvnieki ir no saimniecības(-ām) un, attiecīgā gadījumā, no apstiprināta savākšanas centra, un apgabala(-iem), kur saskaņā ar Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem netiek

piemēroti nekādi aizliegumi vai ierobežojumi tādu dzīvnieku slimību dēļ, kuras skar liellopus.

II.3.2.

Attiecībā uz dzīvniekiem ir nodrošinātas papildu garantijas, kas attiecībā uz govju infekciozo rinotraheītu tiek prasītas Komisijas Lēmuma   /  /   (ierakstīt numuru)    pantā (ierakstīt panta

numuru).]

 [II.3.3.(1)

Apstiprinātājā savākšanas centrā dzīvnieki ir atradušies ne vairāk kā sešas dienas.II.3.4.

Ir veikti pasākumi, kas nodrošina, ka dzīvnieku pārvadāšana notiek transportlīdzekļos, kuru konstrukcija nepieļauj dzīvnieku izkārnījumu, pakaišu vai barības izplūšanu vai izkrišanu no

transportlīdzekļa un kuri tūlīt pēc dzīvnieku pārvadāšanas vai tādu produktu pārvadāšanas, kas varētu ietekmēt dzīvnieku veselību, un, ja nepieciešams, arī pirms dzīvnieku iekraušanas ir

iztīrīti un dezinficēti, izmantojot kompetentās iestādes oficiāli atļautus dezinfekcijas līdzekļus.

II.3.5.

Pārbaudes laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumiem bija stāvoklī, kas piemērots pārvadāšanai paredzētajā

braucienā, kuru plānots uzsākt    (ierakstīt datumu).

(5)(6)II.3.6

.

Šis sertifikātsII.3.7.

ir derīgs 10 dienas no datuma, kad veikta pārbaude izcelsmes saimniecībā vai apstiprinātajā savākšanas centrā izcelsmes dalībvalstī;] [II.3.7.1.(1)vai nu

saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 5. punktu ir derīgs līdz    (ierakstīt datumu).] ] [II.3.7.1.(1)vai

Dzīvnieki tiek vesti tieši no spermas savākšanas centra, kas atbilst Direktīvas  88/407/EEK prasībām;] [II.3.8.(1)

Dzīvnieki paredzēti nosūtīšanai uz Šveici un tie: [II.3.9.(1)

ir identificēti, izmantojot pastāvīgu identificēšanas sistēmu, kas ļauj atrast to ciltsmāti un izcelsmes ganāmpulku, kā arī noskaidrot, vai tie nav ar GSE varbūtēji slimu vai apstiprināti slimu

dzīvnieku mātīšu pēcnācēji, kas dzimuši divus gadus pirms diagnosticēšanas;

nav no ganāmpulkiem, attiecībā uz kuriem notiek izmeklēšana saistībā ar aizdomām par GSE gadījumu;

ir dzimuši pēc 2001. gada 1. jūnija.]
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 [II.4. ‘  (Dzīvnieki) atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs   (4. panta 1. punkta a)

apakšpunktam vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktam, vai 4. panta 1. punkta c) apakšpunktam, norādīt atbilstošo)’.]

(1)

 [II.5. ‘   (Dzīvnieki) atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs 5. panta 1. punktam’.](1)

Infekciozais katarālais drudzis (BT):atbrīvojums no izvešanas aizlieguma

BT-1: Dzīvnieki atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 panta  7(1) ,  7(2)(a) , 7(2)(b) ,  7(2)(c) , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) vai  7(2a)(c) ,  norādīt atbilstošo.

BT-2:  Dzīvnieki ,  sperma ,   olšūnasun  un  embriji  (norādīt atbilstošo) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007, panta  8(1)(a) ,  8(1)(b)  vai  8(4)  vai  8(5a)  (norādīt atbilstošo).

BT-3: Apstrādāts ar insekticīdu/repelentu    (ierakstīt produkta nosaukumu)    (ierakstīt datumu) atbilstoši Regulai(EK) Nr. 1266/2007 9. pantam.

- BTA1:  Animal(s) were kept until dispatch in a bluetongue seasonally-free zone during the seasonally vector-free period that started on    (insert date) since birth or for at least 60 days  and, if

appropriate (indicate as appropriate), were then subjected to an agent identification test according to the OIE Terrestrial Manual on samples taken within seven days prior to dispatch, with negative

results , in conformity with Annex III.A(1) to Regulation (EC) No 1266/2007 .

- BTA2:  Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 2. punkta prasībām

- BTA3:  Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 3. punkta prasībām

- BTA4:  Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 4. punkta prasībām

- BTA5:  Animal(s) vaccinated against bluetongue serotype/s    (insert serotype/s) with    (insert name of the vaccine) with a  inactivated / modified live  vaccine (indicate, as appropriate) in

conformity with Annex III.A(5) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA6:  Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype    (indicate serotype) in conformity with Annex

III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA7:  Animal(s) subjected to a specific serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against all the bluetongue virus serotypes    (indicate serotypes) present or

likely to be present in conformity with Annex III.A(7) to Regulation (EC) No 1266/2007.

- BTA8:   „Dzīvnieks(-i) ir/nav grūsns(-i)”  vai  „Dzīvnieks(-i) var būt grūsns(-i) un atbilst nosacījumam(-iem),    (kas izklāstīti  5 ,  6 ,  7  punktā pirms apsēklošanas vai pārdošanas  vai kas noteikts

3. punktā ; norādīt vajadzīgo).”

Piezīmes

·               Sertifikāta A un B iedaļu apzīmogo un paraksta:

o     vai nu par izcelsmes saimniecību atbildīgais valsts pilnvarotais veterinārārsts — gadījumos, kad tas nav tas pats valsts pilnvarotais veterinārārsts, kurš parakstījis C iedaļu —, vai

o     par izcelsmes saimniecību atbildīgais apstiprinātais veterinārārsts — gadījumos, kad izcelsmes dalībvalsts ir ieviesusi saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 5. punktu apstiprinātu uzraudzības tīkla

sistēmu —, vai

o     valsts pilnvarots veterinārārsts, kas dzīvnieku nosūtīšanas dienā ir atbildīgs par apstiprināto savākšanas centru.

·               C iedaļu apzīmogo un paraksta valsts pilnvarots veterinārārsts, kas:

o     vai nu ir atbildīgs par izcelsmes saimniecību, vai

o     ir atbildīgs par apstiprināto savākšanas centru, kas atrodas izcelsmes dalībvalstī, vai

o     dienā, kad aizpilda dzīvnieku nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti paredzēto sertifikātu, ir atbildīgs par apstiprināto savākšanas centru, kas atrodas kādā no tranzīta dalībvalstīm.

I daļa.

Norāda tā(-o) veselības sertifikāta(-u) sērijas numuru(-s), kas veselības pārbaudes dienā aizpildīts(-i) izcelsmes dalībvalsts(-u) izcelsmes saimniecībā(-s) un ir līdzi dzīvniekiem, kuri ir tā

sūtījuma saturs, kam šis veselības sertifikāts ir izdots tranzīta dalībvalstī esošā savākšanas centrā, kā aprakstīts Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 5. punktā.

I.6. atsauce

s aile.

•

Aizpilda attiecīgā gadījumā.I.7. atsauce

s aile.

•

Tirdzniecības aģenta telpas atzīmē kā “Izcelsmes vietu” tikai gadījumos, kad dzīvnieki paredzēti nokaušanai.I.12. atsauc

es aile.

•

Ja dzīvnieki paredzēti nokaušanai, ailē “Galamērķis” norāda vai nu “Savākšanas centrs”, vai “Uzņēmums”, kā aprakstīts Direktīvas 64/432/EEK 7. pantā.I.13. atsauc

es aile.

•

Konteineriem vai kastēm norāda konteinera numuru un plombas numuru (attiecīgā gadījumā).I.23. atsauc

es aile.

•

Oficiālā identifikācija: attiecībā uz katru sūtījumā esošo dzīvnieku norāda Regulas (EK) Nr. 911/2004 1. panta 2. punktā aprakstīto unikālo identifikācijas kodu, kurš parādās uz

redzamiem identifikācijas līdzekļiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1760/2000.

I.31. atsauc

es aile.

•

Pases numurs: ja dzīvniekiem, kas jaunāki par četrām nedēļām, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 911/2004 6. panta 2. punktu kompetentā iestāde ir atļāvusi izmantot pagaidu pases, attiecībā uz katru

sūtījumā esošo dzīvnieku norāda pagaidu pases numuru. Pases numura norādīšana nav obligāta attiecībā uz dzīvniekiem, kuriem ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 6. panta 1. punkta

a) apakšpunktu izdotas pases.

II daļa.

Lieko svītro.(1)

Paraksta valsts pilnvarots veterinārārsts savākšanas centrā pēc tam, kad ir veiktas dokumentu un identitātes pārbaudes dzīvniekiem, kas centrā nonāk ar oficiālu dokumentu vai ar sertifikātu, kurā

aizpildītas A un B iedaļa; citos gadījumos šo punktu svītro.

(2)

Norāda, ja pārvadāšanas attālums pārsniedz 65 km.(3)

Svītro, ja sertifikāts paredzēts dzīvnieku pārvietošanai izcelsmes dalībvalsts robežās un ir aizpildītas un parakstītas tikai A un B iedaļa.(4)

Ja sūtījums ir komplektēts savākšanas centrā un tajā ir atšķirīgos datumos iekrauti dzīvnieki, tad par nosūtīšanas datumu attiecībā uz visu sūtījumu uzskata agrāko no datumiem, kurā jebkura no

sūtījuma daļām izvesta no izcelsmes saimniecības.

(5)
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Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.(6)

·                    Zīmoga un paraksta krāsai jābūt atšķirīgai no tās, kura izmantota pārējās sertifikāta daļās.

·                    Sertifikāta izdošanas dienā vai vēlākais 24 stundu laikā pēc tam TRACES sistēmā jāievada prasītie šā sertifikāta dati.

Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

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

Attiecīgās LVV Nr.:Lokālā Veterinārā Vienība:

Paraksts:Datums:

Zīmogs

II
 D

a
ļa

: 
S

er
ti

fi
k

ā
ci

ja
EIROPAS SAVIENĪBA

64/432 (2016/2008) F1 Liellopi

II.Veselības informācija II.a.Sertifikāta references numurs II.b. Vietējais references numurs

4/lv 6



II
I 

D
a
ļa

: 
K

o
n

tr
o
le

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


