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EIROPAS SAVIENĪBA Komercdokuments
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

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

1.12.Izcelsmes vieta/ Ieguves vieta

Uzņēmums

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.13.Saņemšanas vieta

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

1.25. 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

1.31.Kravas Identifikācija
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Sugas Preču veids Kategorija Apstrādes veids Apstrādes veids ( 3.kategorija) Ražošanas uzņēmums Partijas numurs Iepakojuma veids

Barība Tehniskai izmantošanai
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Nosūtītāja deklarācijaII.1.

Es, apakšā parakstījies, paziņoju, ka:

I daļā norādītā informācija ir faktiski pareiza;II.1.1.

ir veikti visi piesardzības pasākumi, lai novērstu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasināto produktu piesārņošanu ar slimības ierosinātājiem un savstarpēju piesārņošanos starp dažādām

kategorijām.

II.1.2.

Piezīmes

I daļa

Atsauces aile I.9 un I.11: attiecīgā gadījumā.-

Atsauces aile I.12, I.13 un I.17: apstiprinājuma numurs vai reģistrācijas numurs. Apstrādātu kūtsmēslu gadījumā ailē I.13 norādīt galamērķa iekārtas vai saimniecības apstiprinājuma vai reģistrācijas

numuru.

-

Atsauces aile I.14: aizpildīt, ja atšķiras no “I.1. Nosūtītājs”.-

Atsauces aile I.25: tehniska izmantošana — jebkura izmantošana, izņemot dzīvnieku barību.-

Atsauces aile I.31:-

attiecībā uz trešās kategorijas materiālu un no tā atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot kā barības sastāvdaļas. Norādīt kādu no minētajiem: putni, atgremotāji,

neatgremotāji zīdītāji, zivis, gliemenes, vēžveidīgie, bezmugurkaulnieki.

Dzīvnieku suga:

ierakstīt preces veidu, norādot kādu no minētajiem: “biškopības blakusprodukti, “asins pagatavojumi”, “asinis”, “asiņu milti”, , “fermentācijas atliekas”, “gremošanas trakta saturs”,

“suņu košļājamās rotaļlietas”, “zivju milti”, “dzīvnieku izcelsmes garšas uzlabotāji”, “želatīns”, “dradži”, “jēlādas un ādas”, “hidrolizētas olbaltumvielas”, “organiskais mēslojums”,

“lolojumdzīvnieku barība”, “pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas”, “pārstrādāta lolojumdzīvnieku barība”, “jēla lolojumdzīvnieku barība”, “kausēti tauki”, “komposts”,

“pārstrādāti kūtsmēsli”, “zivju eļļa”, “piena produkti”, “centrifūgas vai separatora nogulsnes no piena pārstrādes”, “dikalcija fosfāts”, “trikalcija fosfāts”, “kolagēns”, “olu produkti”,

“zirgu dzimtas dzīvnieku serums”, “medību trofejas”, “vilna”, “apmatojums”, “cūku sari”, “spalvas”, “dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti pārstrādei”, “atvasināti produkti”.

Preces veids:

norādīt — pirmās, otrās vai trešās kategorijas materiāls.Kategorija:

Trešās kategorijas materiāla gadījumā norādīt, kurš no Regulas (EK) Nr. 1069/2009 10. panta punktiem attiecas uz attiecīgo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (piemēram,

10. panta a) punkts, 10. panta b) punkts utt.).

Attiecībā uz trešās kategorijas materiālu izmantošanai jēlā lolojumdzīvnieku barībā norādīt “3a”, “3b(i)” vai “3b(ii)” atbilstoši tam, kurā no Regulas (EK) Nr. 1069/2009 10. panta

punktiem — a) punktā, b) punkta i) apakšpunktā vai b) punkta ii) apakšpunktā — dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti ir minēti.

Attiecībā uz jēlādām un ādām un no tām atvasinātiem produktiem norādīt “3b(iii)” vai “3(n)” atbilstoši tam, kurā no Regulas (EK) Nr. 1069/2009 10. panta punktiem — b) punkta

iii) apakšpunktā vai n) punktā — dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasinātie produkti ir minēti.

Ja sūtījumā ietilpst vairāk nekā viena kategorija, norādīt daudzumu un, ja vajadzīgs, konteineru skaitu katrai materiālu kategorijai.

attiecībā uz apstrādātām jēlādām un ādām norādīt apstrādes veidu:Apstrādes veids:

ja tās ir žāvētas;“a)”

ja tās pirms nosūtīšanas ir saussālītas vai slapjsālītas vismaz 14 dienas;“b)”

ja tās ir sālītas vismaz septiņas dienas jūras sālī ar pievienotu 2 % nātrija karbonātu.“c)”

Attiecībā uz pirmās vai otrās kategorijas materiāliem aprakstīt pārstrādes vai transformēšanas metodi. Norādīt attiecīgo pārstrādes metodi (izvēlēties kādu no 1. līdz 5. metodei, kas

minētas Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV pielikuma III nodaļā).

Attiecībā uz trešās kategorijas materiāliem un no trešās kategorijas materiāla atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot barībā, atbilstošos gadījumos aprakstīt apstrādes veidu

un metodes. Norādīt attiecīgo pārstrādes metodi (izvēlēties kādu no 1. līdz 7. metodei, kas minētas Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV pielikuma III nodaļā).

ierakstīt partijas numuru vai krotālijas numuru pēc vajadzības.Partijas numurs:

II daļa.

Paraksta krāsai jāatšķiras no drukas krāsas.-

Paraksts

Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Paraksts:Datums:

Paraksta vieta:
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1097/2012 (142/2011) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti/atvasinātie
produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

II.Veselības informācija II.a.Sertifikāta references numurs II.b. Vietējais references numurs
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EIROPAS SAVIENĪBA Komercdokuments
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


