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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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Oficiālā individuālā identifikācija Vecums (mēneši) Dzimums (sieviešu, vīriešu, kastrēts)

Nobarošanai
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Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka iepriekš minētie dzīvnieki atbilst turpmāk aprakstītajām prasībām.

Dzīvnieki ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienības teritorijā.]  [II.1.(1)vai nu

Dzīvnieki ir importēti no trešās valsts, kura atbilst Komisijas Regulā (ES) Nr. 206/2010 paredzētajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem, ne mazāk kā 30 dienas pirms iekraušanas.] [II.1.(1)vai

Minētie dzīvnieki:II.2.

šodien (pēdējo 24 stundu laikā pirms iekraušanas) ir pārbaudīti un tiem nav konstatētas slimības klīniskās pazīmes;II.2.1.

nav dzīvnieki, kurus jāiznīcina saskaņā ar shēmu lipīgas vai infekcijas slimības izskaušanai;II.2.2.

ir no saimniecībām, uz kurām pēdējās 42 dienas saistībā ar brucelozi, pēdējās 30 dienas saistībā ar trakumsērgu un pēdējās 15 dienas saistībā ar Sibīrijas mēri neattiecās nekādi ar veselību

saistīti oficiāli aizliegumi, un tie nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no saimniecībām, kas neatbilst šiem nosacījumiem;

II.2.3.

nav no saimniecības, kas atrodas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem izveidotā aizsardzības zonā, no kuras aizliegts izvest dzīvniekus, un nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no šādām

saimniecībām;

II.2.4.

uz tiem neattiecas dzīvnieku veselības pasākumi saistībā ar mutes un nagu sērgu atbilstoši Savienības tiesību aktiem, un tie nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu.II.2.5.

Pamatojoties uz dzīvnieku turētāja rakstisku deklarāciju vai uz Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004 un jo īpaši tās pielikuma B un C iedaļā paredzētā saimniecības reģistra un

pavaddokumentu pārbaudi, dzīvnieki vismaz pēdējās 30 dienas ir turēti vienā izcelsmes saimniecībā, vai, ja tie ir jaunāki par 30 dienām, dzīvnieki kopš dzimšanas ir turēti izcelsmes

saimniecībā, un minētajā izcelsmes saimniecībā vismaz pēdējās 21 dienas laikā nav ievests neviens aitu vai kazu sugas dzīvnieks, kā arī pēdējo 30 dienu laikā izcelsmes saimniecībā nav

ievests neviens no trešās valsts importēts pārnadzis, izņemot gadījumus, kad dzīvnieki ir tikuši ievesti saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK 4.a panta 1. punktu.

II.3.

Dzīvnieki atbilst papildu garantijām, kas paredzētas Padomes Direktīvas 91/68/EEK 7. vai 8. pantā un kas attiecībā uz galamērķa dalībvalsti vai tās teritorijas daļu    (ierakstīt dalībvalsti

vai tās teritorijas daļu) noteiktas Komisijas Lēmumā    (ierakstīt numuru).]

 [II.4.(1)

Dzīvnieki atbilst vismaz vienam no turpmāk aprakstītajiem nosacījumiem un tādējādi ir derīgi ielaišanai aitu vai kazu saimniecībā, kas ir oficiāli brīva no brucelozes (B. melitensis):II.5.

 [izcelsmes saimniecība atrodas dalībvalstī vai tās teritorijas daļā    (ierakstīt dalībvalsts vai tās teritorijas daļas nosaukumu), kas saskaņā ar Komisijas Lēmumu    (ierakstīt numuru) ir

atzīta par oficiāli brīvu no brucelozes.]

vai nu(1)

 [ir no saimniecības, kas ir oficiāli brīva no brucelozes (B. melitensis).]vai(1)

 [ir no saimniecības, kas ir brīva no brucelozes (B. melitensis), unvai(1)

ir individuāli identificēti; i)

nekad nav bijuši vakcinēti pret brucelozi vai, ja dzīvnieki ir bijuši vakcinēti pret brucelozi, tad vakcinācija ir notikusi vairāk nekā pirms diviem gadiem, vai dzīvnieki ir

sieviešu kārtas dzīvnieki, kas vecāki par diviem gadiem un ir bijuši vakcinēti pirms septiņu mēnešu vecuma sasniegšanas;

 ii)

oficiālā uzraudzībā ir bijuši izolēti izcelsmes saimniecībā, un šādas izolācijas laikā tiem ir veikti divi testi brucelozes noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK

C pielikumu, veicot testus vismaz ar sešu nedēļu intervālu un iegūstot negatīvus rezultātus.]

 iii)

Dzīvnieki atbilst vismaz vienam no turpmāk aprakstītajiem nosacījumiem un tādējādi ir derīgi ielaišanai aitu vai kazu saimniecībā, kas ir brīva no brucelozes (B. melitensis):II.6.

 [ir no saimniecības, kas ir oficiāli brīva no brucelozes (B. melitensis).]vai nu(1)

 [ir no saimniecības, kas ir brīva no brucelozes (B. melitensis).]un/vai(1)

 [līdz datumam, kas ir atbilstīgs prasībām saskaņā ar izskaušanas plāniem, kuri apstiprināti ar Padomes Lēmumu 90/242/EEK, dzīvnieki ir no saimniecības, kas nav oficiāli brīva no

brucelozes vai brīva no brucelozes, un tie atbilst šādiem nosacījumiem:

un/vai(1)

ir individuāli identificēti; i)

ir no saimniecības, kurā vismaz 12 mēnešus nevienam pret brucelozi (B. melitensis) uzņēmīgo sugu dzīvniekam nav bijis brucelozes klīnisko simptomu vai jebkādu citu

brucelozes simptomu; un

 ii)

 [pēdējo divu gadu laikā nav bijuši vakcinēti pret brucelozi (B. melitensis) un veterinārārsta uzraudzībā ir bijuši izolēti izcelsmes saimniecībā, un šādas izolācijas laikā tiem ir

veikti divi testi brucelozes noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu, veicot testus vismaz ar sešu nedēļu intervālu un iegūstot negatīvus rezultātus.]

(1)vai nu

 [ir vakcinēti ar Rev. 1 vakcīnu pirms septiņu mēnešu vecuma sasniegšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pirms to ievešanas galamērķa saimniecībā.] ] (1)vai

 Dzīvnieki ir paredzēti dalībvalstij vai dalībvalsts zonai, kas uzskaitīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā kā

dalībvalsts vai dalībvalsts zona ar nenozīmīga klasiskās skrepi slimības riska statusu, vai dalībvalstij, kas uzskaitīta minētās iedaļas 3.2. punktā kā dalībvalsts, kurai ir apstiprināta valsts

programma klasiskās skrepi slimības kontrolei, un tie

 [II.7.(1)

 [ir no saimniecības, kas atrodas dalībvalstī vai dalībvalsts zonā, kura uzskaitīta Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā kā dalībvalsts vai dalībvalsts

zona ar nenozīmīga klasiskās skrepi slimības riska statusu.]

vai nu(1)

 [ir no saimniecības, kurā klasiskās skrepi slimības risks ir atzīts par nenozīmīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. punktu, un dalībvalsts

kompetentā iestāde to kā tādu uzskaitījusi saskaņā ar minētās iedaļas 1.1. punktu.]

un/vai(1)

 [ir no saimniecības, uz kuru neattiecas pasākumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 999/2001 VII pielikuma B nodaļas 3. un 4. punktā, un dzīvnieki ir aitas ar ARR/ARR priona proteīna

genotipu.]

un/vai(1)

 [ir no un ir paredzēti apstiprinātai iestādei, institūtam vai centram, kā definēts Direktīvas 92/65/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.]un/vai(1)

 [atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.1. punkta d) apakšpunktā.] ]vai(1)

Dzīvnieki tika transportēti, izmantojot tādus transportlīdzekļus un izolēšanas aprīkojumu, kas pirms tam bija iztīrīts un dezinficēts ar oficiāli apstiprinātu dezinfekcijas līdzekli, un tādā

veidā, lai nodrošinātu dzīvnieku veselības statusa efektīvu aizsardzību.

II.8.1.

 Pamatojoties uz dzīvnieku oficiālajiem pavaddokumentiem, sūtījumu, uz kuru attiecas šis veselības sertifikāts, paredzēts izsūtīt    (ierakstīt datumu)(2).II.8.2.

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005(3) noteikumiem bija derīgi pārvadāšanai paredzētajā

maršrutā.

II.8.3.

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.

- BT-4: Dzīvnieki saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 9.a panta 1. punktu

- 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

II
 D

a
ļa

: 
S

er
ti

fi
k

ā
ci

ja
EIROPAS SAVIENĪBA

91/68 EII (2016/2002)  Aitas/Kazas nobarošanai

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

2/lv 5



- 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  4 ,  5 ,  6 un punktā pirms apsēklošanas vai pārdošanas  vai kas

noteikts 2.3 punktā ; norādīt vajadzīgo).”

Piezīmes

I daļa.

 Norādiet atbilstošo KN kodu vienā no šādām pozīcijām: 01.04.10 vai 01.04.20. 

I.19. atsauc

es aile.

•

Konteineriem vai kastēm jānorāda konteinera numurs un zīmoga numurs (attiecīgā gadījumā). 

I.23. atsauc

es aile.

•

 Identifikācijas sistēma: dzīvniekiem jābūt individuālam numuram, pēc kura iespējams identificēt to izcelsmes vietu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004. 

I.31. atsauc

es aile.

•

Vecums: (mēneši).

Dzimums: (M = vīriešu kārtas, F = sieviešu kārtas, C = kastrāts).

II daļa.

Lieko svītrot.(1)

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 tika izvesta no izcelsmes saimniecības.

(2)

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

Sertifikāta derīguma termiņš ir 10 dienas.·          

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

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

91/68 EII (2016/2002)  Aitas/Kazas nobarošanai

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

3/lv 5



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


