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I.1. Nosūtītājs
Nosaukums

I.2. Sertifikāta references numurs

Adrese

I.2.a. TRACES references numurs

:

I.3. Centrālā kompetentā iestāde

I.4. Lokālā kompetentā iestāde

Valsts

Informācija par kravu

Tālrunis
1.5. Saņēmējs
Nosaukums

I.6 (lv)Person responsible for load in EU

Adrese

Valsts
Tālrunis
I.7. Izcelsmes valsts , ISO Kods

I.8. Izcelsmes reģions , Kods

I.11. Izcelsmes vieta

I.9. Saņēmējvalsts

ISO Kods I.10. Saņēmējreģions

Kods

I.12. Saņemšanas vieta

Nosaukums

Atzīšanas numurs

Adrese

I.13 Iekraušanas vieta

I.14. Izbraukšanas datums un laiks

Adrese

Atzīšanas numurs

I.15. Transporta veids
Lidmašīna
Automašīna

1.16. Iebraukšanas RKP ES
Kuģis

Vilciena vagons

Nosaukums

RKP vienības numurs:

Citi

Identifikācija:

1.17. PILSĒTAS Nr.(-i)

Dokuments:
I.21.Produkta temperatūra

I.20.Numurs/Daudzums

1.22. Kopējais Iepakojumu Skaits

I.23. Konteinera identifikācija / Plombes numurs

I.25. Preces apliecinātas šādam nolūkam:
Mājas un istabas dzīvnieki

I.26.Tranzītam uz trešo valsti caur ES

Karantīnai

I.27. Importam vai ievešanai

I.28. Preču identifikācija

suga (zinātniskais nosaukums) Identifikācijas numurs Daudzums Identifikācijas sistēma Iepakojuma veids

lv

1/ 2

2007/25 (2017/2410) Lolojumputni

II.Veselības informācija

Es, apakšā parakstījies

II.a. Sertifikāta references numurs

II.b. TRACES references numurs

(ierakstīt trešas valsts nosaukumu) pilnvarots veterinārārsts, apliecinu turpmāko.

1.

Nosūtīšanas valsts ir Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībvalsts un pieder pie OIE

2.

I 28. punktā aprakstītajam (-iem) putnam (-iem) šodien, 48 stundu laikā vai pēdējā darba dienā pirms nosūtīšanas dienas ir veikta klīniskā apskate, un tiem nav konstatētas

(ierakstīt reģionālās komisijas nosaukumu) reģionālās komisijas.

acīmredzamas slimības pazīmes.
(1)vai nu

[3.

II Daļa: Sertifikācija

(1) vai nu

Putns (-i) atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
[tas/tie nāk no trešās valsts, kas iekļauta Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 1. daļā vai II pielikuma 1. daļā un turēti telpās, kas aprakstītas I.11.punktā, oficiālā uzraudzībā
vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas un faktiski aizsargāti no saskares ar citiem putniem;] ]

(1) vai

[tas/tie pēdējo 6 mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms nosūtīšanas datuma, ievērojot ražotāja norādījumus, vakcinēti [dd.mm.gggg.] un revakcinēti [dd.mm.gggg.]
pret H5 un H7 apakštipa putnu gripu. Izmantotā(-ās) vakcīna(-as) nav dzīva(-as) vakcīna(-as) un ir apstiprināta(-as) attiecīgajai sugai nosūtīšanas trešajā valstī vai vismaz vienā
Eiropas Savienības dalībvalstī;]

(1) vai

[tas/tie ir bijuši izolēti vismaz 10 dienas pirms nosūtīšanas datuma un tam/tiem ir veikts tests, lai atklātu putnu gripas H5 un H7 antigēnu vai genomu, kā noteikts
OIE“Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatas” 2.3.4. nodaļā par putnu gripu, ko regulāri atjaunina, un minētais tests veikts ar paraugu, kas ņemts
[dd.mm.gggg.], ne agrāk kā trešajā izolācijas dienā;] ]

kā arī

tas/tie tiek pārvietoti uz mājsaimniecību vai citu uzturēšanās vietu Eiropas Savienībā, un to/tos nedrīkst ievest skatēs, gadatirgos, izstādēs vai citās putnu sapulcināšanas vietās
30 dienas pēc ievešanas Savienībā.]

(1) vai

[3.

Īpašnieks / par putnu(-iem) atbildīgā persona deklarējusi, ka pēc ievešanas Eiropas Savienībā ir organizēta 30 dienu karantīna apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā
atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) Nr. 139/2013 6. panta pirmajai daļai.]

4.

Īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis ir deklarējis turpmāko.

4.1.

Putni ir “lolojumdzīvnieki”, kas definēti Regulas (ES) Nr. 576/2013 3. panta b) punktā un paredzēti nekomerciālai pārvietošanai.

4.2.

Laikā no veterinārās apskates pirms pārvietošanas līdz faktiskai aizvešanai putni būs izolēti no jebkādas varbūtējas saskares ar citiem putniem.

(1) vai nu

[4.3.

Putni ir turēti telpās vismaz 30 dienas tieši pirms nosūtīšanas datuma, tiem nenonākot saskarē ar citiem putniem.]

(1) vai

[4.3.

Putni bijuši izolācijā 10 dienas pirms pārvietošanas.] ]

(1) vai

[4.3.

Putniem ir organizēta 30 dienu karantīna pēc ievešanas karantīnas telpās ]]

Piezīmes
I daļa

•

Atsauces aile I.8.:

Ierakstīt teritorijas kodu, kas norādīts Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 1. daļā vai II pielikuma 1. daļā.

•

Atsauces aile I.15.:

Norādīt reģistrācijas numuru (vilciena vagoniem vai konteineriem un kravas automašīnām), reisa numuru (lidmašīnām) vai nosaukumu (kuģiem).

•

Atsauces aile I.19.:

Norādīt atbilstošo HS kodu: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

•

Atsauces aile I.23.:

Konteineriem vai kastēm norādīt konteinera numuru un plombas numuru (attiecīgā gadījumā).

•

Atsauces aile I.23.:

Identifikācijas sistēma: Putniem jābūt:
individuālam numuram, kas ļauj noteikt to izcelsmes telpas. Norādīt identifikācijas sistēmu (piemēram, saspiedne, gredzens, mikroshēma, transponderis, krotālija).

II daļa:
(1)

Lieko svītrot.

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas. Ja pārvadāšana notiek ar kuģi, derīguma termiņu pagarina par jūras brauciena laiku.

Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Kvalifikācija un amats:

Lokālā Veterinārā Vienība:

Attiecīgās LVV Nr.:

Datums:

Paraksts:

Zīmogs

lv
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