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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/403
(2021. gada 24. martā),
ar ko attiecībā uz tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti
noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanai Savienībā
un pārvietošanai starp dalībvalstīm, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka
noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai
un atceļ Lēmumu 2010/470/ES
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku
slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo
īpaši tās 146. panta 2. punktu, 156. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, 162. panta 5. punktu,
238. panta 3. punktu un 239. panta 3. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un
citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti,
noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES)
Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK)
Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK,
89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo
kontroļu regula) (2), un jo īpaši tās 90. panta pirmās daļas a) un c) punktu un 126. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (ES) 2016/429 paredzēti noteikumi par dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai
cilvēkiem, kā arī prasības par oficiālu veterināro sertificēšanu attiecībā uz dažādiem sauszemes dzīvnieku un to
izcelsmes produktu pārvietošanas veidiem. Minētā regula arī pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt
noteikumus par veterināro sertifikātu un deklarāciju paraugiem un ietver noteikumus par informāciju, kura
iekļaujama konkrētos dokumentos un deklarācijās, kas tiek prasīti sakarā ar dzīvnieku un reproduktīvo produktu
sūtījumu ievešanu Savienībā. Turklāt minētā regula pilnvaro Komisiju pieņemt īpašus noteikumus par tādu
veterināro sertifikātu, deklarāciju un citu dokumentu paraugiem, kas tiek izdoti attiecībā uz noteiktu kategoriju
dzīvniekiem un reproduktīvajiem produktiem. Regulā (ES) 2016/429 arī noteikts, ka veterinārajos sertifikātos var
iekļaut citu informāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem.

(1) OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.
(2) OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.
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(2)

Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 146. panta 2. punktu, kā arī minētās regulas 156. panta 2. punkta pirmās
daļas a) apakšpunktu un 162. panta 5. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, kas nosaka
noteikumus par tādu veterināro sertifikātu paraugiem, kuri vajadzīgi, lai uz citu dalībvalsti pārvietotu noteiktus
sauszemes dzīvniekus un to reproduktīvos produktus.

(3)

Tāpēc, lai panāktu Regulā (ES) 2016/429 paredzēto noteikumu vienveidīgu īstenošanu, ar šo regulu būtu jānosaka
veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas ietver dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz noteiktu
sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu pārvietošanu starp dalībvalstīm un ievešanu Savienībā.

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/686 (3) nosaka papildinošus noteikumus attiecībā uz reģistrētiem un
apstiprinātiem reproduktīvo produktu objektiem, kā arī izsekojamības un dzīvnieku veselības prasības, kas jāievēro,
pa Savienību pārvietojot noteiktu sauszemes dzīvnieku reproduktīvos produktus. Minētās regulas IV pielikumā ir
noteikti papildinoši noteikumi par informāciju, kura iekļaujama veterinārajā sertifikātā, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu tajā minētu dzīvnieku reproduktīvos produktus.
Saskaņā ar minēto regulu šādiem veterinārajiem sertifikātiem cita starpā būtu jāietver relevanta informācija par
dzīvnieku veselības situāciju. Tādēļ Deleģētājā regulā (ES) 2020/686 noteiktie papildinošie noteikumi un prasības
būtu jāņem vērā šajā regulā un tajā noteiktajos sertifikātu paraugos.

(5)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/688 (4) sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanas pa Savienību
sakarā nosaka papildinošus noteikumus par tādu dzīvnieku slimību profilaksi un kontroli, kuras minētas Regulas
(ES) 2016/429 5. panta 1. punktā un ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai uz cilvēku. Deleģētā regula (ES) 2020/688
nosaka īpašas prasības attiecībā uz šādu pārvietošanu, kā arī papildinošus noteikumus par dzīvnieku veselības
sertificēšanu, konkrētāk, noteikumus par informāciju, kas iekļaujama veterinārajos sertifikātos, kuri vajadzīgi, lai uz
citu dalībvalsti pārvietotu noteiktus sauszemes dzīvniekus un inkubējamas olas. Tātad Deleģētajā regulā
(ES) 2020/688 noteiktie papildinošie noteikumi būtu jāņem vērā šajā regulā un tajā noteiktajos sertifikātu paraugos.

(6)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (5) nosaka papildinošas dzīvnieku veselības prasības, kuras cita starpā
attiecas uz regulas sarakstos norādītu noteiktu sauszemes dzīvnieku un tajos norādītajām sugām un kategorijām
piederīgu turētu sauszemes dzīvnieku reproduktīvo produktu ievešanu Savienībā. Konkrētāk, saskaņā ar minēto
regulu šādiem sūtījumiem vajadzētu būt pievienotam veterinārajam sertifikātam un, ja minētā regula to prasa, arī
deklarācijām vai citiem dokumentiem. Tāpēc šajā regulā noteiktajos sertifikātu paraugos būtu jāņem vērā Deleģētajā
regulā (ES) 2020/692 noteiktās relevantās garantijas.

(7)

Deleģētā regula (ES) 2020/686 arī nosaka konkrētas definīcijas, cita starpā noteiktiem reproduktīvajiem produktiem
un reproduktīvo produktu objektiem. Turklāt minētās deleģētās regulas vajadzībām konkrētas definīcijas ir noteiktas
Deleģētajā regulā (ES) 2020/692, cita starpā ir definēti noteikti sauszemes dzīvnieki, kā arī jēdzieni “noteiktas
bezpatogēnu olas” un “unikālais apstiprinājuma numurs”. Attiecīgi šajā regulā būtu jāņem vērā arī konkrētās
definīcijas, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) 2020/686 un (ES) 2020/692.

(3) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/686 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz reproduktīvo produktu objektu apstiprināšanu
un izsekojamības un dzīvnieku veselības prasībām, kas jāievēro, veicot konkrētu turētu sauszemes dzīvnieku reproduktīvo produktu
pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 1. lpp.).
(4) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/688 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē
sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV
L 174, 3.6.2020., 140. lpp.).
(5) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku,
reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc
ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).
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(8)

To sertifikātu paraugi, kas tiek prasīti dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības, kā arī sabiedrības veselības
apsvērumu labad, pašlaik ir noteikti ar dažādiem tiesību aktiem. Skaidrības un juridiskās noteiktības labad un lai
kompetentās iestādes, attiecīgie operatori un sabiedrība šiem sertifikātu paraugiem varētu viegli piekļūt, būtu
lietderīgi noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu pārvietošanai starp
dalībvalstīm un ievešanai Savienībā paredzētos sertifikātu paraugus konsolidēt vienā tiesību aktā.

(9)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (6) nosaka tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu
paraugus, kas vajadzīgi, lai pa Savienību vai starp dalībvalstīm pārvietotu dzīvnieku un produktu sūtījumus,
nodrošinot šādu sertifikātu saderību ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu (TRACES) un tādējādi atvieglojot
sertificēšanas sistēmu Savienībā. Tādēļ šajā regulā sniegtie tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi,
kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu kategoriju sauszemes dzīvniekus un to reproduktīvos
produktus, būtu jāsagatavo, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 1. nodaļā sniegtajiem
veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kas paredzēti pārvietošanai starp dalībvalstīm.

(10)

Turklāt, lai nodrošinātu konsekvenci un uzlabotu sertificēšanas efektivitāti, ar šo regulu noteiktie tādu veterināro un
veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktu kategoriju sauszemes dzīvniekus
un to reproduktīvos produktus, būtu jāsagatavo, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma
3. nodaļā sniegtajiem veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti ievešanai Savienībā.

(11)

Regulas (ES) 2016/429 237. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstis dzīvnieku, reproduktīvo
produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus ievest Savienībā atļauj tad, ja tiem ir līdzi dots veterinārais
sertifikāts, izņemot gadījumus, kad minētās regulas 237. panta 4. punkta a) apakšpunktā paredzēta atkāpe. Regulas
(ES) 2017/625 126. panta 2. punkta c) apakšpunkts nosaka prasību, ka konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumiem,
ko ieved Savienībā, jāpievieno oficiāls sertifikāts, oficiāls apliecinājums vai jebkāds cits pierādījums, kurš apliecina
sūtījumu atbilstību relevantajām, regulas 1. panta 2. punktā minētajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Tāpēc, lai
panāktu vienveidīgu īstenošanu un atvieglotu oficiālās kontroles, kuras veic sakarā ar noteiktu kategoriju sauszemes
dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, šajā regulā būtu jānosaka šādu sūtījumu
ievešanai Savienībā paredzētu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi.

(12)

Regula (ES) 2017/625 nosaka noteikumus par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, ko dalībvalstu
kompetentās iestādes veic, lai nodrošinātu atbilstību minētās regulas 1. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem,
cita starpā tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos, dzīvnieku
veselība un labturības prasības. Minētajā regulā paredzēti konkrēti noteikumi par oficiālo sertifikāciju gadījumos,
kad tās 1. panta 2. punkta noteikumi pieprasa oficiālu sertifikātu izdošanu. Konkrētāk, minētā regula pilnvaro
Komisiju pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteikti noteikumi par oficiālo sertifikātu paraugiem un par aizstājējser
tifikātu izdošanu. Ja Regulā (ES) 2016/429 nav paredzēti specifiskāki noteikumi, relevantie noteikumi par oficiālo
sertifikāciju attiecas arī uz veterinārajiem un veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem, kas sniegti šajā regulā.

(13)

Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētie noteikumi ietver ne tikai dzīvnieku veselības prasības, bet cita
starpā arī pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības noteikumus. Juridiskās skaidrības labad un lai mazinātu
sertifikātu izdošanas administratīvo slogu, ar šo regulu būtu jānosaka tādi veterinārie sertifikāti un veterinārie/
oficiālie sertifikāti, kurus paraksta oficiālais veterinārārsts. Lai atvieglotu oficiālās kontroles procedūras, kuras veic

(6) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/
oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa
to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un
(ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK (OV L 442, 30.12.2020., 1. lpp.).
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sakarā ar noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanu Savienībā un
pārvietošanu pa Savienību, kā arī lai mazinātu administratīvo slogu, šajā regulā sniegtajiem veterināro un
veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem būtu jāatbilst Regulas (ES) 2016/429 un Regulas (ES) 2017/625 normām.

(14)

Lai atvieglotu oficiālās kontroles robežkontroles punktos, caur kuriem notiek ievešana Savienībā, prasībās, kas
reglamentē ievešanai Savienībā paredzētos sertifikātus, būtu jāiekļauj arī lingvistiskās prasības.

(15)

Regulas (ES) 2016/429 mērķis ir samazināt administratīvo slogu saistībā ar sertifikāciju un paziņošanu, dažādām
vajadzībām pēc iespējas plašāk izmantojot informācijas tehnoloģijas. Turklāt minētajā regulā ir paredzēti konkrēti
noteikumi par iespēju noteiktiem sūtījumiem papīra formā izdotu veterināro sertifikātu vietā izdot elektroniskus
veterināros pavadsertifikātus. Regula (ES) 2017/625 paredz, ka informācijas pārvaldības sistēmai oficiālo kontroļu
vajadzībām (IMSOC) jānodrošina iespēja sagatavot, apstrādāt un nosūtīt oficiālus sertifikātus, tai skaitā elektroniskā
formā. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (7) nosaka, ka IMSOC komponents, kas nodrošina sertifikātu
izdošanu elektroniski, tādējādi novēršot iespējamu krāpniecisku vai maldinošu praksi saistībā ar veterinārajiem vai
veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem, ir TRACES. Lai nodrošinātu sertifikācijas elektronisko līdzekļu pienācīgu
drošības līmeni un ņemot vērā mērķi panākt saskaņotu sertificēšanas procedūru, šajā regulā sniegtajiem sertifikātu
paraugiem vajadzētu būt saderīgiem ar TRACES.

(16)

Regulas (ES) 2017/625 90. panta pirmās daļas c) punkts pilnvaro Komisiju pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteikti
noteikumi par procedūrām, kas jāievēro aizstājējsertifikātu izsniegšanā. Tāpēc attiecībā uz sertifikātu aizstāšanu būtu
lietderīgi noteikt vienotas prasības, kas būtu jāattiecina gan uz veterinārajiem, gan veterinārajiem/oficiālajiem
sertifikātiem, kurus paraksta oficiālais veterinārārsts, un šīs vienotās prasības būtu jānosaka ar šo regulu.

(17)

Lai izvairītos no sertifikātu nepareizas un ļaunprātīgas izmantošanas, ir svarīgi noteikt, kādos gadījumos aizstājējser
tifikātus drīkst izdot un kādām prasībām šādiem sertifikātiem vajadzētu atbilst. Aizstāšana būtu atļaujama vienīgi
tad, ja pieļautas administratīvas kļūdas, un tad, ja sākotnējais sertifikāts ir bojāts vai nozaudēts.

(18)

Tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugos, kuri vajadzīgi, lai pārvietotu noteiktu kategoriju
sauszemes dzīvniekus un to reproduktīvos produktus, būtu jāietver informācija par sūtījumu, kā arī specifiska
informācija par dzīvnieku un sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību, vajadzības gadījumā – ar oficiālā
veterinārārsta apliecinājumu. Ja pārvietošana notiek starp dalībvalstīm, gan veterināro sertifikātu paraugos, gan
veterināro/oficiālo sertifikātu paraugos būtu jāparedz daļa, kurā reģistrēt šādas pārvietošanas laikā un galamērķa
vietā veiktās oficiālās kontroles un to rezultātus.

(19)

Komisijas Lēmums 2010/470/ES (8) nosaka paraugus veselības sertifikātiem, kas vajadzīgi, lai Savienībā tirgotos ar
zirgu, aitu un kazu spermu, olšūnām un embrijiem, kā arī ar cūku olšūnām embrijiem, minētajā lēmumā atsaucoties
uz Padomes Direktīvu 92/65/EEK (9). Tomēr, kā noteikts Regulā (ES) 2016/429, no 2021. gada 21. aprīļa
Direktīva 92/65/EEK tiek atcelta. Turklāt ar Regulu (ES) 2016/429 un citiem Savienības tiesību aktiem ir atcelti vēl

(7) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (2019. gada 30. septembris), ar ko nosaka noteikumus par oficiālo kontroļu informācijas
pārvaldības sistēmas un tās sistēmas komponentu darbību (“IMSOC regula”) (OV L 261, 14.10.2019., 37. lpp.).
(8) Komisijas Lēmums 2010/470/ES (2010. gada 26. augusts), ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un
kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228,
31.8.2010., 15. lpp.).
(9) Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas,
olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos
Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).
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citi Lēmumā 2010/470/ES sniegtajos sertifikātu paraugos minēti tiesību akti. Tāpēc saskaņotības un skaidrības labad
un lai izvairītos no noteikumu dublēšanās, Lēmumā 2010/470/ES noteiktie veselības sertifikātu paraugi būtu
jāaizstāj ar šajā regulā sniegtajiem sertifikātu paraugiem, bet Lēmums 2010/470/ES būtu jāatceļ.

(20)

Lai ņemtu vērā īpašo situāciju, proti, ka trešo valstu kompetentajām iestādēm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
nodrošinātu atbilstību šai regulai, un īpašo situāciju attiecībā uz sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kam pavadsertifikāti izdoti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008 (10) un (ES) Nr. 206/2010
(11), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 139/2013 (12) un (ES) 2018/659 (13), Komisijas Lēmumu 2006/168/EK (14),
2010/470/ES un 2010/472/ES (15), kā arī saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/630/ES (16), 2012/137/ES
(17) un (ES) 2019/294 (18) pirms šīs regulas piemērošanas dienas, būtu lietderīgi noteikt pārejas periodu.

(21)

Tā kā Regula (ES) 2016/429 ir piemērojama no 2021. gada 21. aprīļa, arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā
datuma.

(22)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.
Šī regula nosaka noteikumus attiecībā uz Regulā (ES) 2016/429 paredzētajiem veterinārajiem sertifikātiem un uz
Regulas (ES) 2016/429 un Regulas (ES) 2017/625 pamata izdotiem veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem (visi minētie
turpmāk apkopojoši saukti par “sertifikātiem”), kā arī noteikumus par šādu sertifikātu, kuri vajadzīgi, lai Savienībā
ievestu (19) un pa to un starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktus sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu
sūtījumus, izdošanu un aizstāšanu.
(10) Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu,
no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas
noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).
(11) Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010 (2010. gada 12. marts), ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai
daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV
L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).
(12) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013 (2013. gada 7. janvāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu
ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (OV L 47, 20.2.2013., 1. lpp.).
(13) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/659 (2018. gada 12. aprīlis) par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas,
olšūnu un embriju ievešanai Savienībā (OV L 110, 30.4.2018., 1. lpp.).
(14) Komisijas Lēmums 2006/168/EK (2006. gada 4. janvāris), ar ko izveido dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasības
attiecībā uz liellopu embriju ievešanu Kopienā un atceļ Lēmumu 2005/217/EK (OV L 57, 28.2.2006., 19. lpp.).
(15) Komisijas Lēmums 2010/472/ES (2010. gada 26. augusts) par aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju importu Eiropas Savienībā
(OV L 228, 31.8.2010., 74. lpp.)
(16) Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/630/ES (2011. gada 20. septembris) par mājas liellopu spermas importu Savienībā (OV L 247,
24.9.2011., 32. lpp.).
(17) Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/137/ES (2012. gada 1. marts) par cūku sugu mājdzīvnieku spermas importu Eiropas Savienībā
(OV L 64, 3.3.2012., 29. lpp.).
(18) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/294 (2019. gada 18. februāris), ar ko nosaka tādu teritoriju un trešo valstu sarakstu, no
kurām atļauts Savienībā importēt suņus, kaķus un mājas seskus, un šādam importam nepieciešamā veterinārā sertifikāta paraugu (OV
L 48, 20.2.2019., 41. lpp.).
(19) Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas
kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā regulā atsauces
uz “Savienību” ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.
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2.
Šī regula iedibina paraugus sertifikātiem, kas veterināro vai veterināro/oficiālo sertifikātu formā tiek izdoti šādām
vajadzībām:
a) lai noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumus pārvietotu starp dalībvalstīm
(I pielikums) un
b) lai noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumus ievestu Savienībā (II pielikums).
3.
Šī regula iedibina paraugus deklarācijām, kas jāpievieno veterinārajiem vai veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem,
kuri vajadzīgi, lai pa Savienību pārvietotu un tajā ievestu noteiktu kategoriju sauszemes dzīvniekus (III pielikums).

2. pants
Definīcijas
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
1)

“reģistrēts reproduktīvo produktu objekts” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 1) punktā definētais
reproduktīvo produktu objekts;

2)

“apstiprināts reproduktīvo produktu objekts” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 2) punktā definētais
reproduktīvo produktu objekts;

3)

“sperma” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 14) punktā definētā sperma;

4)

“oocīti” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 15) punktā definētie oocīti;

5)

“embrijs” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 16) punktā definētais embrijs;

6)

“spermas vākšanas centrs” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 11) punktā definētais reproduktīvo produktu
objekts;

7)

“embriju vākšanas brigāde” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 12) punktā definētais reproduktīvo produktu
objekts;

8)

“embriju ieguves brigāde” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 13) punktā definētais reproduktīvo produktu
objekts;

9)

“reproduktīvo produktu apstrādes objekts” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 18) punktā definētais
reproduktīvo produktu objekts;

10) “reproduktīvo produktu glabāšanas centrs” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/686 2. panta 19) punktā definētais
reproduktīvo produktu objekts;
11) “liellops” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 5) punktā definētais liellops;
12) “aita” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 6) punktā definētā aita;
13) “kaza” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 7) punktā definētā kaza;
14) “zirgs” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 9) punktā definētais zirgs;
15) “kamielis” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 10) punktā definētais kamielis;
16) “briedis” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 11) punktā definētais briedis;
17) “reģistrēts zirgu sugas dzīvnieks” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 12) punktā definētais zirgu sugas
dzīvnieks;
18) “diennakti vecs cālis” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 19) punktā definētais diennakti vecais cālis;
19) “noteiktas bezpatogēnu olas” ir Regulas (ES) 2020/692 2. panta 26) punktā definētās inkubējamās olas;
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20) “medus bite” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 20) punktā definētais dzīvnieks;
21) “kamene” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 21) punktā definētais dzīvnieks;
22) “unikālais apstiprinājuma numurs” ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. panta 25) punktā definētais numurs.

3. pants
Sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu sakarā vajadzīgo veterināro un veterināro/oficiālo
sertifikātu aizpildīšanas nosacījumi
1.
Regulas I pielikumā norādītos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu sauszemes dzīvnieku un to
reproduktīvo produktu sūtījumus, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā sniegtajām
skaidrojošajām piezīmēm pienācīgi aizpilda un paraksta oficiālais veterinārārsts.
2.
Regulas II pielikumā sniegtos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo
produktu sūtījumus, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā sniegtajām skaidrojošajām
piezīmēm aizpilda un paraksta oficiālais veterinārārsts.
3.
Regulas I un II pielikumā sniegto sertifikātu paraugu I daļā “Sūtījuma apraksts” prasīto informāciju attiecībā uz 1.
un 2. punktā minētajiem sūtījumiem kompetentajai iestādei sniedz par sūtījumu atbildīgie operatori.

4. pants
Prasības attiecībā uz sauszemes dzīvnieku un reproduktīvo produktu sakarā vajadzīgajiem sertifikātiem
1.
Sertifikātus, ko izdod attiecībā uz sauszemes dzīvnieku un reproduktīvo produktu sūtījumiem, oficiālais
veterinārārsts aizpilda saskaņā ar šādām prasībām:
a) sertifikātā ir oficiālā veterinārārsta paraksts un oficiālais zīmogs; paraksta un zīmoga krāsai jāatšķiras no drukātā teksta
krāsas, izņemot reljefā izceltus vai ūdenszīmes veidā uzliktus zīmogus;
b) ja sertifikātā ietverti vairāki paziņojumi vai no vairākiem paziņojumiem ir jāizvēlas konkrētajam gadījumam atbilstošais,
oficiālajam veterinārārstam neatbilstošie paziņojumi jāsvītro, jāparafē un jāapzīmogo vai no sertifikāta pilnībā jāizņem;
c) sertifikātu obligāti veido viens no šādiem elementiem:
i)

viena papīra lapa,

ii) vairākas papīra lapas, kuras ir nedalāmas un veido vienotu veselumu,
iii) secīgas lapas, no kurām katra ir numurēta tā, lai norādītu, kura lapa no galīga lappušu skaita tā ir;
d) ja sertifikāts sastāv no secīgām lapām, kā minēts šī panta c) punkta iii) daļā, tad katrā lapā jābūt unikālajam kodam, kas
minēts Regulas (ES) 2017/625 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā, oficiālā veterinārārsta parakstam un oficiālajam
zīmogam;
e) attiecībā uz sertifikātiem, kas vajadzīgi, lai sūtījumus pārvietotu starp dalībvalstīm: sertifikātam jābūt kopā ar sūtījumu,
līdz tas nonāk galamērķī Savienībā;
f) attiecībā uz sertifikātiem, kas vajadzīgi, lai sūtījumus ievestu Savienībā: sertifikāts jāuzrāda kompetentajai iestādei
ievešanas Savienībā robežkontroles punktā, kur sūtījumam veic oficiālās kontroles;
g) sertifikāts jāizdod, pirms sūtījums, uz kuru tas attiecas, tiek izvests no sertifikātu izdevušās kompetentās iestādes
kontroles zonas;
h) attiecībā uz sertifikātiem, kas vajadzīgi ievešanai Savienībā: sertifikāts jāsagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai
vienā no oficiālajām valodām, kurā atrodas ievešanas Savienībā robežkontroles punkts.
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2.
Atkāpjoties no 1. punkta h) apakšpunkta, dalībvalsts var piekrist, ka sertifikātus sagatavo citā Savienības oficiālajā
valodā, vajadzības gadījumā tiem pievienojot autentificētu tulkojumu.
3.
Šā panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktu nepiemēro elektroniskiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Īstenošanas
regulas (ES) 2019/1715 39. panta 1. punkta prasībām.
4.
Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro papīra formā izdotiem sertifikātiem, kas aizpildīti un izdrukāti
TRACES sistēmā.

5. pants
Sauszemes dzīvnieku un reproduktīvo produktu sakarā vajadzīgo sertifikātu aizstāšana
1.
Attiecībā uz sauszemes dzīvnieku un reproduktīvo produktu sūtījumiem aizstājējsertifikātus kompetentās iestādes
izdod tikai tad, ja sākotnējā sertifikātā ir administratīvas kļūdas vai tas ir sabojāts vai nozaudēts.
2.
Kompetentā iestāde aizstājējsertifikātā nemaina sākotnējā sertifikātā iekļauto informāciju par sūtījuma identifikāciju
un tā izsekojamību, kā arī par sūtījuma sākotnējā sertifikātā sniegtajām veselības garantijām.
3.

Izdodot aizstājējsertifikātu, kompetentā iestāde:

a) sniedz nepārprotamu atsauci uz Regulas (ES) 2017/625 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto unikālo kodu un
sākotnējā sertifikāta izsniegšanas datumu un skaidri norāda, ka tas sākotnējo sertifikātu aizstāj;
b) norāda jaunu sertifikāta numuru, kas atšķiras no sākotnējā sertifikāta numura;
c) aizstājējsertifikātā norāda tā izdošanas datumu, nevis sākotnējā sertifikāta izdošanas datumu;
d) izdod oriģināldokumentu papīra formā, izņemot elektroniskus aizstājējsertifikātus, kas iesniegti TRACES.
4.
Kas attiecas uz sūtījumu ievešanu Savienībā, ja informācija par saņēmēju, importētāju, ievešanas Savienībā
robežkontroles punktu vai transportlīdzekli pēc sertifikāta izdošanas mainās, bet par sūtījumu atbildīgais operators šo
jauno informāciju ir sniedzis, ievešanas Savienībā robežkontroles punkta kompetentā iestāde var atturēties pieprasīt, lai par
sūtījumu atbildīgais operators uzrāda aizstājējsertifikātu.

6. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu kategoriju nagaiņus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
noteiktu kategoriju nagaiņus, atkarībā no attiecīgās sugas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “BOV-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz liellopiem, kuri nav paredzēti nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BOV-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem liellopiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
2. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “POR-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz cūkām, kuras nav paredzētas nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 3. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “POR-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētām cūkām, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
4. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “OV/CAP-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz aitām un kazām, kuras nav paredzētas nokaušanai, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 5. nodaļā sniegto paraugu;
f)

sertifikātu “OV/CAP-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētām aitām un kazām, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 6. nodaļā sniegto paraugu;
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g) sertifikātu “EQUI-INTRA-IND”, ko izdod attiecībā uz atsevišķu zirgu, kas nav paredzēts nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 7. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “EQUI-INTRA-CON”, ko izdod attiecībā uz zirgu sūtījumu, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 8. nodaļā sniegto
paraugu;
i)

sertifikātu “CAM-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz kamieļiem, kuri nav paredzēti nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 9. nodaļā sniegto paraugu;

j)

sertifikātu “CAM-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem kamieļiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
10. nodaļā sniegto paraugu;

k) sertifikātu “CER-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz briežiem, kuri nav paredzēti nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 11. nodaļā sniegto paraugu;
l)

sertifikātu “CER-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem briežiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
12. nodaļā sniegto paraugu;

m) sertifikātu “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz turētiem nagaiņiem (izņemot liellopus, aitas, kazas,
cūkas, zirgus, kamieļus un briežus), kuri nav paredzēti nokaušanai, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 13. nodaļā sniegto
paraugu;
n) sertifikātu “OTHER-UNGULATES-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem turētiem nagaiņiem
(izņemot liellopus, aitas, kazas, cūkas, zirgus, kamieļus un briežus), sagatavo saskaņā ar I pielikuma 14. nodaļā sniegto
paraugu.

7. pants
Tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu
kategoriju putnus un to reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros un veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu noteiktu kategoriju putnus un to reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgās putnu un
produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “POU-INTRA-HEP”, ko izdod attiecībā uz inkubējamām mājputnu olām, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
15. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “POU-INTRA-DOC”, ko izdod attiecībā uz diennakti veciem cāļiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
16. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “POU-INTRA-X”, ko izdod attiecībā uz vaislas vai produktīvajiem mājputniem, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 17. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “POU-INTRA-LT20”, ko izdod attiecībā uz mazāk nekā 20 mājputniem (izņemot skrējējputnus) vai mazāk
nekā 20 inkubējamām mājputnu olām (izņemot skrējējputnu olas), sagatavo saskaņā ar I pielikuma 18. nodaļā sniegto
paraugu;
e) sertifikātu “POU-INTRA-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem mājputniem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
19. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “POU-INTRA-SPF”, ko izdod attiecībā uz noteiktām bezpatogēnu olām, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
20. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “CAPTIVE-BIRDS-INTRA”, ko izdod attiecībā uz nebrīvē turētiem putniem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
21. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA”, ko izdod attiecībā uz inkubējamām nebrīvē turētu putnu olām, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 22. nodaļā sniegto paraugu.

8. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu no liellopiem iegūtus noteiktu
veidu reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
no liellopiem iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar
vienu no šādiem paraugiem:
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a) sertifikātu “BOV-SEM-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 23. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BOV-SEM-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK (20), kas grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/
EK (21), pēc 2004. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa un kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 24. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “BOV-SEM-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms
2005. gada 1. janvāra un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 25. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu liellopu oocītu un embriju sūtījumiem, kuri
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 26. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “BOV-EMB-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu liellopu embriju krājumiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/556/EEK (22)pirms 2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 27. nodaļā
sniegto paraugu;
f) sertifikātu “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 28. nodaļā sniegto paraugu:
— liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra,
— liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu liellopu embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa;
g) sertifikātu “BOV-GP-STORAGE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 29. nodaļā sniegto paraugu:
— liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
(20) Padomes Direktīva 88/407/EEK (1988. gada 14. jūnijs) par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā
tirdzniecībā ar mājas liellopu spermu un tās ievedumiem (OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp.).
(21) Padomes Direktīva 2003/43/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko groza Direktīvu 88/407/EEK, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības
prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugu mājdzīvnieku spermu, kā arī ievedot to (OV L 143,
11.6.2003., 23. lpp.).
(22) Padomes Direktīva 89/556/EEK (1989. gada 25. septembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo
tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp.).
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— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra,
— liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu liellopu embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa.

9. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu no aitām un kazām iegūtus
noteiktu veidu reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
no aitām un kazām iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā
ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “OV/CAP-SEM-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas aitu un kazu spermas sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa
un nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 30. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “OV/CAP-SEM-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas aitu un kazu spermas krājumu sūtījumiem, kura
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada
21. aprīļa un kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 31. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “OV/CAP-SEM-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas aitu un kazu spermas krājumu sūtījumiem, kura
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 32. nodaļā sniegto
paraugu;
d) sertifikātu “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 33. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumu
sūtījumiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un
pirms 2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 34. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumu
sūtījumiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra
un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi,
sagatavo saskaņā ar I pielikuma 35. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo
produktu sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 36. nodaļā sniegto paraugu:
— aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra,
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— aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
h) sertifikātu “OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 37. nodaļā sniegto paraugu:
— aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra,
— aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra.

10. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu no cūkām iegūtus noteiktu
veidu reproduktīvos produktus

Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
no cūkām iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu
no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “POR-SEM-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas cūku spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 38. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “POR-SEM-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas cūku spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta
un glabāta saskaņā ar Direktīvu 90/429/EEK (23) pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 39. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu cūku oocītu un embriju sūtījumiem, kuri ievākti
vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 40. nodaļā sniegto paraugu;
(23) Padomes Direktīva 90/429/EEK (1990. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā
tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu (OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp.).
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d) sertifikātu “POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu cūku oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 41. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu cūku oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un kurus
pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 42. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “POR-GP-PROCESSING-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 43. nodaļā sniegto paraugu:
— cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa,
— cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra;
g) sertifikātu “POR-GP-STORAGE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 44. nodaļā sniegto paraugu:
— cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa,
— cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra.

11. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu no zirgiem iegūtus noteiktu
veidu reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
no zirgiem iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu
no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “EQUI-SEM-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 45. nodaļā sniegto paraugu;
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b) sertifikātu “EQUI-SEM-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa
un kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
46. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “EQUI-SEM-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra un
kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
47. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “EQUI-SEM-D-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 48. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju sūtījumiem, kuri
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 49. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 50. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 51. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un kurus
pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar I pielikuma 52. nodaļā sniegto paraugu;
i) sertifikātu “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 53. nodaļā sniegto paraugu:
— zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra,
— zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra;
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j) sertifikātu “EQUI-GP-STORAGE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 54. nodaļā sniegto paraugu:
— zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra,
— zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra.

12. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu kategoriju bites
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu
noteiktu kategoriju bites, atkarībā no attiecīgās sugas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “HBEE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz medus bitēm, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 55. nodaļā sniegto
paraugu;
b) sertifikātu “QUE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz bišu mātēm, kurām piemēro atkāpi, sagatavo saskaņā ar I pielikuma
56. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “BBEE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz kamenēm, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 57. nodaļā sniegto paraugu.

13. pants
Tādu veterināro sertifikātu un deklarāciju paraugi, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu
kategoriju sauszemes dzīvniekus un noteiktus reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus un 1. panta 3. punktā minētās deklarācijas, kas
vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu kategoriju sauszemes dzīvniekus un noteiktus to reproduktīvos
produktus, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “CONFINED-LIVE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz sauszemes dzīvniekiem, kurus pārvieto starp norobežotiem
objektiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 58. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “CONFINED-PRIMATE-INTRA”, ko izdod attiecībā uz primātiem, kurus pārvieto uz norobežotu objektu,
sagatavo saskaņā ar I pielikuma 59. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “GP-CONFINED-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas spermas un tādu oocītu un embriju sūtījumiem, kuri
iegūti no norobežotā objektā turētiem sauszemes dzīvniekiem un ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 60. nodaļā sniegto paraugu;
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d) sertifikātu “CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA”, ko izdod attiecībā uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem, sagatavo saskaņā
ar I pielikuma 61. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “GP-CANIS-FELIS-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas suņu (Canis lupus familiaris) un kaķu (Felis silvestris catus)
spermas, kā arī tādu minēto sugu dzīvnieku oocītu un embriju sūtījumiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 62. nodaļā
sniegto paraugu;
f) sertifikātu “OTHCARN-INTRA”, ko izdod attiecībā uz citiem gaļēdājiem, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 63. nodaļā
sniegto paraugu;
g) sertifikātu “WILD-ANIMALS-INTRA”, ko izdod attiecībā uz savvaļas sauszemes dzīvniekiem, sagatavo saskaņā ar
I pielikuma 64. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “GP-CAM-CER-INTRA”, ko izdod attiecībā uz tādas Camelidae un Cervidae dzimtas dzīvnieku spermas un tādu
minēto dzimtu dzīvnieku oocītu un embriju sūtījumiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 65. nodaļā sniegto paraugu.

14. pants

Tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktu kategoriju
nagaiņus

Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros un veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai
Savienībā ievestu noteiktu kategoriju nagaiņus, atkarībā no attiecīgās sugas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “BOV-X”, ko izdod attiecībā uz liellopiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BOV-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem liellopiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 2. nodaļā
sniegto paraugu;
c) sertifikātu “BOV-X-TRANSIT-RU”, ko izdod attiecībā uz liellopiem, kurus paredzēts no Kaļiņingradas reģiona tranzītā
caur Lietuvas teritoriju vest uz citiem Krievijas reģioniem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 3. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “OV/CAP-X”, ko izdod attiecībā aitām un kazām, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 4. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “OV/CAP-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētām aitām un kazām, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
5. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “SUI-X”, ko izdod attiecībā uz cūkām un Tayassuidae dzimtas dzīvniekiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
6. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “SUI-Y”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētām cūkām, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 7. nodaļā
sniegto paraugu;
h) sertifikātu “RUM”, ko izdod attiecībā uz Antilocapridae, Bovidae (izņemot liellopus, aitas un kazas), Giraffidae, Moschidae
un Tragulidae dzimtas dzīvniekiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 8. nodaļā sniegto paraugu;
i) sertifikātu “RHINO”, ko izdod attiecībā uz Tapiridae, Rhinocerotidae un Elephantidae dzimtas dzīvniekiem, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 9. nodaļā sniegto paraugu;
j) sertifikātu “HIPPO”, ko izdod attiecībā uz Hippopotamidae dzimtas dzīvniekiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
10. nodaļā sniegto paraugu;
k) sertifikātu “CAM-CER”, ko izdod attiecībā uz kamieļiem un biežiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 11. nodaļā sniegto
paraugu.
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15. pants
Tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu un deklarāciju paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu
noteiktu kategoriju zirgus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros un veterināros/oficiālos sertifikātus, kā arī deklarācijas, ko
pievieno 1. panta 3. punktā minētajiem veterinārajiem un veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem, kuri vajadzīgi, lai
Savienībā ievestu vai tranzītā caur to vestu noteiktu kategoriju zirgus, atkarībā no attiecīgā pārvietošanas veida sagatavo
saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “EQUI-X”, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu zirgus, kuri nav paredzēti nokaušanai, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 12. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “EQUI-Y”, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu nokaušanai paredzētus zirgus, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
13. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “EQUI-TRANSIT-X”, kas vajadzīgs, lai caur Savienību tranzītā vestu zirgus, kuri nav paredzēti nokaušanai,
sagatavo saskaņā ar II pielikuma 14. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “EQUI-TRANSIT-Y”, kas vajadzīgs, lai caur Savienību tranzītā vestu nokaušanai paredzētus zirgus, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 15. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “EQUI-RE-ENTRY-30”, kas vajadzīgs, lai Savienībā atpakaļ ievestu zirgu skriešanās sacīkstēm, sacensībām un
kultūras pasākumiem paredzētus reģistrētus zirgus pēc tam, kad tie bijuši eksportēti uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas,
sagatavo saskaņā ar II pielikuma 16. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”, kas vajadzīgs, lai Savienībā atpakaļ ievestu sacensībām paredzētus reģistrētus
zirgus pēc tam, kad tie uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, bijuši eksportēti dalībai Fédération Equestre Internationale
(FEI) aizbildnībā organizētos jāšanas sporta pasākumos, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 17. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”, kas vajadzīgs, lai Savienībā atpakaļ ievestu reģistrētus sacīkšu zirgus, kuri uz
laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, bijuši eksportēti dalībai konkrētās zirgu skriešanās sacīkstēs Austrālijā, Kanādā,
Amerikas Savienotajās Valstīs, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Apvienotajos Arābu Emirātos vai Katarā, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 18. nodaļā sniegto paraugu.

16. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu norobežotam objektam paredzētus
nagaiņus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu
norobežotam objektam paredzētus nagaiņus, atkarībā no attiecīgās sugas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “CONFINED-RUM”, ko izdod attiecībā uz II pielikuma 19. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītajiem
dzīvniekiem, kuru izcelsme ir norobežotā objektā un kuri paredzēti norobežotam objektam, sagatavo saskaņā ar
minētās nodaļas 2. iedaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “CONFINED-SUI”, ko izdod attiecībā uz II pielikuma 20. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītajiem
dzīvniekiem, kuru izcelsme ir norobežotā objektā un kuri paredzēti norobežotam objektam, sagatavo saskaņā ar
minētās nodaļas 2. iedaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “CONFINED-TRE”, ko izdod attiecībā uz II pielikuma 21. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītajiem
dzīvniekiem, kuru izcelsme ir norobežotā objektā un kuri paredzēti norobežotam objektam, sagatavo saskaņā ar
minētās nodaļas 2. iedaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “CONFINED-HIPPO”, ko izdod attiecībā uz Hippopotamidae dzimtas dzīvniekiem, kuru izcelsme ir
norobežotā objektā un kuri paredzēti norobežotam objektam, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 22. nodaļā sniegto
paraugu.

L 113/18

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

31.3.2021.

17. pants
Tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktu kategoriju
putnus un to reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros un veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai
Savienībā ievestu noteiktu kategoriju putnus un to reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgās putnu un to
reproduktīvo produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “BPP”, ko izdod attiecībā uz vaislas mājputniem (izņemot skrējējputnus) un produktīvajiem mājputniem
(izņemot skrējējputnus), sagatavo saskaņā ar II pielikuma 23. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BPR”, ko izdod attiecībā uz vaislas vai produktīvajiem skrējējputniem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
24. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “DOC”, ko izdod attiecībā uz diennakti veciem cāļiem (izņemot skrējējputnu cāļus), sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 25. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “DOR”, ko izdod attiecībā uz diennakti veciem skrējējputnu cāļiem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
26. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “HEP”, ko izdod attiecībā uz inkubējamām mājputnu olām (izņemot skrējējputnu olas), sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 27. nodaļā sniegto paraugu;
f)

sertifikātu “HER”, ko izdod attiecībā uz inkubējamām skrējējputnu olām, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 28. nodaļā
sniegto paraugu;

g) sertifikātu “SPF”, ko izdod attiecībā uz noteiktām bezpatogēnu olām, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 29. nodaļā
sniegto paraugu;
h) sertifikātu “SP”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem mājputniem (izņemot skrējējputnus), sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 30. nodaļā sniegto paraugu;
i)

sertifikātu “SR”, ko izdod attiecībā uz nokaušanai paredzētiem skrējējputniem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
31. nodaļā sniegto paraugu;

j)

sertifikātu “POU-LT20”, ko izdod attiecībā uz mazāk nekā 20 mājputniem (izņemot skrējējputnus), sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 32. nodaļā sniegto paraugu;

k) sertifikātu “HE-LT20”, ko izdod attiecībā uz mazāk nekā 20 inkubējamām mājputnu olām (izņemot skrējējputnu olas),
sagatavo saskaņā ar II pielikuma 33. nodaļā sniegto paraugu;
l)

sertifikātu “CAPTIVE-BIRDS”, ko izdod attiecībā uz nebrīvē turētiem putniem, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
34. nodaļā sniegto paraugu;

m) sertifikātu “HE-CAPTIVE-BIRDS”, ko izdod attiecībā uz inkubējamām nebrīvē turētu putnu olām, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 35. nodaļā sniegto paraugu.

18. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktu kategoriju bites
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktu
kategoriju bites, atkarībā no attiecīgās sugas sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “QUE”, ko izdod attiecībā uz medus bišu mātēm, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 36. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BBEE”, ko izdod attiecībā uz kamenēm, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 37. nodaļā sniegto paraugu.

19. pants
Tāda veterinārā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu suņus, kaķus un mājas seskus
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto veterināro sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu suņus, kaķus un mājas
seskus, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 38. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “CANIS-FELIS-FERRETS”.
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20. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no liellopiem iegūtus noteiktu veidu
reproduktīvos produktus

Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no liellopiem
iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem
paraugiem:
a) sertifikātu “BOV-SEM-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 39. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “BOV-SEM-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 88/407/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada
31. decembra un pirms 2021. gada 20. aprīļa un kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra,
kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 40. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “BOV-SEM-C-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas liellopu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 88/407/EEK, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms
2005. gada 1. janvāra un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 41. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu liellopu oocītu un embriju sūtījumiem, kuri
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 42. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc
2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas brigāde, kas tos ievākusi vai apstrādājusi, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 43. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumu sūtījumiem,
kuri radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un tikuši
ieņemti, izmantojot Padomes Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu, un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtījusi embriju ieguves brigāde, kas tos radījusi, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 44. nodaļā sniegto paraugu;
g) sertifikātu “BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumu sūtījumiem,
kuri radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un tikuši
ieņemti, izmantojot spermu, kas ir no eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas vākšanas vai
glabāšanas centriem, un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju ieguves brigāde, kas tos radījusi, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 45. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 46. nodaļā sniegto paraugu:
— liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra,
— liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
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— tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa;
— tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa un tikuši ieņemti, izmantojot Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu,
— tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK
pirms 2021. gada 21. aprīļa un tikuši ieņemti, izmantojot spermu, kura ir no eksportētājvalsts kompetentās
iestādes apstiprinātiem spermas vākšanas vai glabāšanas centriem;
i) sertifikātu “BOV-GP-STORAGE-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 47. nodaļā sniegto paraugu:
— liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra,
— liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa;
— tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa un tikuši ieņemti, izmantojot Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu,
— tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa un tikuši ieņemti, izmantojot spermu, kas ir no eksportētājvalsts kompetentās iestādes
apstiprinātiem spermas vākšanas vai glabāšanas centriem.

21. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no aitām un kazām iegūtus noteiktu veidu
reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no aitām un
kazām iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu no
šādiem paraugiem:
a) sertifikātu “OV/CAP-SEM-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas aitu un kazu spermas sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa
un nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 48. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “OV/CAP-SEM-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas aitu un kazu spermas krājumu sūtījumiem, kura
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 49. nodaļā sniegto
paraugu;
c) sertifikātu “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 50. nodaļā sniegto paraugu;
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d) sertifikātu “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc
2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 51. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo
produktu sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 52. nodaļā sniegto paraugu:
— aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
f) sertifikātu “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 53. nodaļā sniegto paraugu:
— aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa.

22. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no cūkām iegūtus noteiktu veidu
reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no cūkām
iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem
paraugiem:
a) sertifikātu “POR-SEM-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas cūku spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 54. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “POR-SEM-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas cūku spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 55. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “POR-OOCYTES-EMB-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu cūku oocītu un embriju sūtījumiem, kuri ievākti
vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 56. nodaļā sniegto paraugu;
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d) sertifikātu “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 57. nodaļā sniegto paraugu:
— cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa,
— cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
e) sertifikātu “POR-GP-STORAGE-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 58. nodaļā sniegto paraugu:
— cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pēc
2021. gada 21. aprīļa,
— cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa.

23. pants
Tādu veterināro sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no zirgiem iegūtus noteiktu veidu
reproduktīvos produktus
Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu no zirgiem
iegūtus noteiktu veidu reproduktīvos produktus, atkarībā no attiecīgā produktu veida sagatavo saskaņā ar vienu no šādiem
paraugiem:
a) sertifikātu “EQUI-SEM-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas sūtījumiem, kura ievākta, apstrādāta un
glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 59. nodaļā sniegto paraugu;
b) sertifikātu “EQUI-SEM-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa
un kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
60. nodaļā sniegto paraugu;
c) sertifikātu “EQUI-SEM-C-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra un
kura pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
61. nodaļā sniegto paraugu;
d) sertifikātu “EQUI-SEM-D-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādas zirgu spermas krājumu sūtījumiem, kura ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kur tā ievākta, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 62. nodaļā sniegto paraugu;
e) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju sūtījumiem, kuri
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc
2021. gada 20. aprīļa un kurus nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos ievākusi vai radījusi, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 63. nodaļā sniegto paraugu;
f) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 64. nodaļā sniegto paraugu;
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g) sertifikātu “EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz tādu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumiem,
kuri ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra un kurus pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas tos
ievākusi vai radījusi, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 65. nodaļā sniegto paraugu;
h) sertifikātu “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo
produktu sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes objekta, sagatavo
saskaņā ar II pielikuma 66. nodaļā sniegto paraugu:
— zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra,
— zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
i) sertifikātu “EQUI-GP-STORAGE-ENTRY”, ko izdod attiecībā uz šādu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumiem, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas centra, sagatavo saskaņā ar
II pielikuma 67. nodaļā sniegto paraugu:
— zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra,
— tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra,
— zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa,
— tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra.

24. pants
Tāda veterinārā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu no sauszemes dzīvniekiem iegūtus
noteiktu kategoriju reproduktīvos produktus
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto veterināro sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu tādas spermas un tādu
oocītu un embriju sūtījumus, kuri iegūti no norobežotā objektā turētiem sauszemes dzīvniekiem un ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692, sagatavo saskaņā ar II pielikuma
68. nodaļā sniegto paraugu “GP-CONFINED-ENTRY”.
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25. pants
Tādu oficiālo deklarāciju paraugi, kas vajadzīgas, lai Savienībā ievestu noteiktu kategoriju sauszemes dzīvniekus
1.
Regulas 1. panta 3. punktā minēto deklarāciju, kas vajadzīga, Savienībā pa jūru ievedot noteiktus sauszemes
dzīvniekus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu – papildinājums “AT-TERRE-SEA” –, un to aizpilda
kuģa kapteinis.
2.
Regulas 1. panta 3. punktā minēto deklarāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu Īstenošanas regulas (ES) 2018/659
9. panta 2. punktā un 10. panta 2. punktā noteiktās prasības sakarā ar zirgu dzimtas dzīvnieku pārkraušanu, sagatavo
saskaņā ar šīs regulas III pielikuma 2. nodaļā sniegto paraugu “EQUI-TRANS”.
3.
Šā panta 1. un 2. punktā minētās deklarācijas pievieno attiecīgajiem veterinārajiem vai veterinārajiem/oficiālajiem
sertifikātiem.
26. pants
Atcelšana
1.

Lēmumu 2010/470/ES atceļ no 2021. gada 21. aprīļa.

2.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IV pielikumā.
27. pants
Pārejas noteikumi

Līdz 2021. gada 20. oktobrim Savienībā joprojām atļauj ievest sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu
sūtījumus, kam pievienots attiecīgs sertifikāts, kurš pirms šīs regulas piemērošanas dienas ticis izdots saskaņā ar Komisijas
Regulu (EK) Nr. 798/2008 un (ES) Nr. 206/2010, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 139/2013 un (ES) 2018/659,
Komisijas Lēmumu 2006/168/EK un 2010/472/ES, kā arī sūtījumus, kam pievienoti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas
lēmumu 2011/630/ES, 2012/137/ES un (ES) 2019/294 izdoti sertifikāti, ja vien šādu sertifikātu pirms 2021. gada
21. augusta parakstījusi persona, kuru attiecīgā sertifikāta parakstīšanai pilnvaro minētās regulas vai lēmumi.
28. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2021. gada 24. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN
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I PIELIKUMS
I pielikumā ir šādu pārvietošanai starp dalībvalstīm paredzētu veterināro sertifikātu un
veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi
Paraugs
Nagaiņi
BOV-INTRA-X

1. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopus, kuri nav paredzēti nokaušanai

BOV-INTRA-Y

2. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopus, kuri ir paredzēti nokaušanai

POR-INTRA-X

3. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūkas, kuras nav paredzētas nokaušanai

POR-INTRA-Y

4. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūkas, kuras ir paredzētas nokaušanai

OV/CAP-INTRA -X

5. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitas un kazas, kuras nav paredzētas nokaušanai

OV/CAP-INTRA -Y

6. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitas un kazas, kuras ir paredzētas nokaušanai

EQUI-INTRA-IND

7. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu atsevišķus zirgus, kuri nav paredzēti nokaušanai

EQUI-INTRA-CON

8. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu sūtījumus

CAM-INTRA-X

9. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu kamieļus, kuri nav paredzēti nokaušanai

CAM-INTRA-Y

10. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu kamieļus, kuri ir paredzēti nokaušanai

CER-INTRA-X

11. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu briežus, kuri nav paredzēti nokaušanai

CER-INTRA-Y

12. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu briežus, kuri ir paredzēti nokaušanai

OTHER-UNGULATESINTRA-X

13. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu turētus nagaiņus, kuri nav liellopi, aitas, kazas, cūkas,
zirgi, kamieļi un brieži un nav paredzēti nokaušanai

OTHER-UNGULATESINTRA-Y

14. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu turētus nagaiņus, kuri nav liellopi, aitas, kazas, cūkas,
zirgi, kamieļi un brieži un ir paredzēti nokaušanai
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Putni un putnu reproduktīvie produkti
POU-INTRA-HEP

15. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
starp dalībvalstīm pārvietotu inkubējamas mājputnu olas

POU-INTRA-DOC

16. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
starp dalībvalstīm pārvietotu diennakti vecus cāļus

POU-INTRA-X

17. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
starp dalībvalstīm pārvietotu vaislas mājputnus un produktīvos mājputnus

POU-INTRA-LT20

18. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
starp dalībvalstīm pārvietotu mazāk nekā 20 mājputnus (izņemot skrējējputnus)
vai mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

POU-INTRA-Y

19. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
starp dalībvalstīm pārvietotu mājputnus, kuri ir paredzēti nokaušanai

POU-INTRA-SPF

20. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu noteiktas bezpatogēnu olas

CAPTIVE-BIRDS-INTRA

21. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu nebrīvē turētus putnus.

HE-CAPTIVE-BIRDSINTRA

22. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

Liellopu reproduktīvie produkti
BOV-SEM-A -INTRA

23. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu spermas sūtījumus. Liellopu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas
vākšanas centra, kurā tā ievākta

BOV-SEM-B-INTRA

24. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu spermas krājumu sūtījumus. Liellopu sperma,
kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK,
kura grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra
un pirms 2021. gada 21. aprīļa, un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

BOV-SEM-C-INTRA

25. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu spermas krājumu sūtījumus. Liellopu sperma,
kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK,
kura grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra un
pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

BOV-OOCYTES-EMB-AINTRA

26. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu oocītu un embriju sūtījumus. Liellopu oocīti un
embriji, kas ievākti vai radīti (sagatavoti), apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa un ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi
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BOV-EM B-B-INTRA

27. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu liellopu embriju krājumu sūtījumus. Liellopu embriji,
kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura tos ievākusi vai
radījusi

BOV-GP-PROCESSINGINTRA

28. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu
apstrādes objekta:
liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu liellopu embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pēc 2021. gada 21. aprīļa

BOV-GP-STORA GE-INTRA

29. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu
glabāšanas centra:
liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu liellopu embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pēc 2021. gada 21. aprīļa
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Aitu un kazu reproduktīvie produkti
OV/CAP-SEM-A-INTRA

30. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu spermas sūtījumus. Aitu un kazu sperma,
kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no
spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

OV/CAP-SEM-B-INTRA

31. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu spermas krājumu sūtījumus. Aitu un kazu
sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

OV/CAP-SEM-C-INTRA

32. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu spermas krājumu sūtījumus. Aitu un kazu
sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas
vākšanas centra, kurā tā ievākta

OV/CAP-OOCYTES-EMBA-INTRA

33. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumus. Aitu un kazu
oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un
ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi

OV/CAP-OOCYTES-EMBB-INTRA

34. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu oocītu un embriju krājumu sūtījumus. Aitu
un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada
21. aprīļa un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai
ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi

OV/CAP-OOCYTES-EMBC-INTRA

35. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu aitu un kazu oocītu un embriju krājumu sūtījumus. Aitu
un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi
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OV/CAP-GP-PROCESSINGINTRA

36. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu
apstrādes objekta:
aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc
2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES)
2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra

OV/CAP-GP-STORAGEINTRA

37. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no kāda reproduktīvo
produktu glabāšanas centra:
aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc
2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES)
2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra
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Cūku reproduktīvie produkti
POR-SEM-A-INTRA

38. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūku spermas sūtījumus. Cūku sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta

POR-SEM-B-INTRA

39. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūku spermas krājumu sūtījumus. Cūku sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 90/429/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta

POR-OOCYTES-EMB-AINTRA

40. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūku oocītu un embriju sūtījumus. Cūku oocīti un
embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un
ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi

POR-OOCYTES-EMB-BINTRA

41. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu cūku oocītu un embriju krājumu sūtījumus. Cūku oocīti
un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada
21. aprīļa un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai
ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi

POR-OOCYTES-EMB-CINTRA

42. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts cūku oocītu un embriju
krājumu sūtījumu pārvietošanai starp dalībvalstīm. Cūku oocīti un embriji, kas
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju
vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai
radījusi

POR-GP-PROCESSINGINTRA

43. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no kāda reproduktīvo
produktu apstrādes objekta:
cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā
ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra
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44. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu
glabāšanas centra:
cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā
ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra

Zirgu reproduktīvie produkti
EQUI-SEM-A-INTRA

45. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu spermas sūtījumus. Zirgu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta

EQUI-SEM-B-INTRA

46. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

EQUI-SEM-C-INTRA

47. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

EQUI-SEM-D-INTRA

48. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas
vākšanas centra, kurā tā ievākta

EQUI-OOCYTES-EMB-AINTRA

49. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu oocītu un embriju sūtījumus. Zirgu oocīti un
embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa un
ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi
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EQUI-OOCYTES-EMB-BINTRA

50. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumus. Zirgu oocīti
un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada
21. aprīļa un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai
ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi

EQUI-OOCYTES-EMB-CINTRA

51. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zirgu oocītu un embriju krājumu sūtījumus. Zirgu oocīti
un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada
1. oktobra un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai
ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi

EQUI-OOCYTES-EMB-DINTRA

52. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts zirgu oocītu un embriju
krājumu sūtījumu pārvietošanai starp dalībvalstīm. Zirgu oocīti un embriji, kas
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi embriju
vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi vai
radījusi

EQUI-GP-PROCESSSINGINTRA

53. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no kāda reproduktīvo
produktu apstrādes objekta:
zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un
pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra
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54. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu
sūtījumus, kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no kāda reproduktīvo
produktu glabāšanas centra:
zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un
pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra

Bites
HBEE-INTRA

55. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu medus bites

QUE-INTRA

56. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu tādas medus bišu mātes, kurām piemēro atkāpi.

BBEE-INTRA

57. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu kamenes

Citas sauszemes dzīvnieku un noteiktu reproduktīvo produktu kategorijas
CONFINED-LIVE-INTRA

58. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu sauszemes dzīvniekus. Pārvietošana starp norobežotiem
objektiem

CONFINED-PRIMATEINTRA

59. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu primātus. Primātu pārvietošana uz norobežotu objektu

GP-CONFINED-INTRA

60. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu spermas, oocītu un embriju sūtījumus. Norobežotos
objektos turētu sauszemes dzīvnieku sperma, oocīti un embriji, kas ievākti vai
radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686
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CANIS-FELIS-FERRETSINTRA

61. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm pārvietotu suņus, kaķus un
mājas seskus

GP-CANIS-FELIS-INTRA

62. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu spermas, oocītu un embriju sūtījumus. Suņu (Canis
lupus familiaris) un kaķu (Felis silvestris catus) tādas spermas, oocītu un
embriju sūtījumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686

OTHCARN-INTRA

63. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu citus gaļēdājus

WILD-ANIMALS-INTRA

64. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu savvaļas sauszemes dzīvniekus

GP-CAM-CER-INTRA

65. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai starp
dalībvalstīm pārvietotu spermas, oocītu un embriju sūtījumus. Camelidae un
Cervidae dzimtu dzīvnieku sperma, oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES)
2020/686

31.3.2021.
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1. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPUS, KURI NAV PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “BOV-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta

I.7.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

I.9.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Adrese
Valsts

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Plombas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “BOV-INTRA-X”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Liellopi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.
tie ir identificēti tā, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 38. pantā;
II.1.2.
vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tie jaunāki par 30 dienām, kopš
dzimšanas, tie:
pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;
II.1.2.1.
II.1.2.2.
nav bijuši saskarē ar turētiem liellopiem, kam ir zemāks veselības statuss vai uz
ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;
nav bijuši tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
II.1.2.3.
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku
pārvietošanas;
klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
II.1.3.
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz liellopiem ir norādītas sarakstā.

II.2.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.
tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
liellopiem ir norādītas sarakstā;
tie ir no objektiem, kas attiecībā uz liellopiem ir bez vakcinācijas brīvi no Brucella abortus,
II.2.2.
B. melitensis un B. suis infekcijas, un
( 2)
vai nu
[šie izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kam attiecībā uz liellopu
populāciju ir statuss “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas”;]
( 2)
un/vai [izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienas pirms pārvietošanas, bet attiecībā uz sievišķās
kārtas dzīvniekiem, kuri tikko atnesušies, — vismaz 30 dienu laikā pēc atnešanās, tie ar kādu
no diagnostikas metodēm, kas dotas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļā, ir testēti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
( 2)
un/vai [tie ir jaunāki par 12 mēnešiem;]
( 2)
un/vai [tie ir kastrēti;]
II.2.3.
tie ir no objektiem, kas ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M.
caprae un M. tuberculosis) infekcijas, un
( 2)
vai nu
[to izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kam ir statuss “brīva no
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis)
infekcijas”;]
( 2)
un/vai [30 dienu laikā pirms pārvietošanas tie ar kādu no diagnostikas metodēm, kas dotas Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļā, ir testēti uz Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
( 2)
un/vai [tie ir jaunāki par 6 nedēļām;]
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Se rtifikāta paraugs “BOV-INTRA-X”

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
tie ir no objektiem, ap kuriem 2 gadus pirms pārvietošanas vismaz 150 km rādiusā nav ziņots
par epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusu turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie sugām,
kuras attiecībā uz minēto slimību norādītas sarakstā;
tie ir no objektiem, kuros 15 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu inficēšanos ar
Sibīrijas mēri;
tie ir no objektiem, kuros 30 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un
[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas;]
[pēdējos 2 gados pirms pārvietošanas tajos ir ziņots par tripanosomozi, un pēc pēdējā
uzliesmojuma uz skartajiem objektiem ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:

II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
( 2)

vai nu
vai

( 2)

( 2)

vai nu [II.2.8.

( 2)

un/vai [II.2.8.

( 2)

vai nu

–

visi inficētie dzīvnieki no objektiem izvesti, un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no
objektiem, tajos atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]

tie ir cēlušies no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā dalībvalstī
vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā 24 mēnešus nav apstiprināts neviens infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienās pirms pārvietošanas
datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;]
tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.8.1.
ir turēti dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;
( 2)
vai nu [II.2.8.1.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
( 2)
un/vai [II.2.8.1.2. vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
( 2)
un/vai [II.2.8.1.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
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( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai [II.2.8.

( 2)

vai nu
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[II.2.8.2.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
( 2)
vai nu
[II.2.8.2.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
( 2)
un/vai [II.2.8.2.2. vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
( 2)
un/vai [II.2.8.2.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
[II.2.8.3.
pret infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas 1.–24. serotipu, par ko šajā
dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti, un tiem ilgst vakcīnas
specifikācijās garantētais imunitātes periods, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.3.1. tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
( 2)
un/vai [II.2.8.3.2. tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;]]]
[II.2.8.4.
tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā katarālā
drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots attiecīgajā
dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.4.1. šis seroloģiskais tests veikts ar paraugiem, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms pārvietošanas datuma;]]]
( 2)
un/vai [II.2.8.4.2. šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas datuma,
dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.8.1.
transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
( 2)
vai nu
[II.2.8.1.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
( 2)
un/vai [II.2.8.1.2. vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
( 2)
un/vai [II.2.8.1.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
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[II.2.8.2.

60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai platībā
(ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šai minētajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.2.1. dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes
periods, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.2.1.1. tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms
pārvietošanas datuma]]]
( 2)
un/vai [II.2.8.2.1.2. tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem ir
veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]
( 2)
un/vai [II.2.8.2.2. dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.2.2.1. izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]
( 2)
un/vai [II.2.8.2.2.2. izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]
tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,
[II.2.8.1.
kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un
( 2)
vai nu
[II.2.8.1.1. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.8.1.2. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un
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( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

[II.2.8.2.

( 2)

vai nu

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai
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[II.2.8.3.

( 2)

vai nu
un/vai

( 2)

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

[II.2.8.1.3.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un
[II.2.8.1.4. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi Komisiju un
pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi,
kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un
[II.2.8.2.1. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un
[II.2.8.2.2. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un
[II.2.8.2.3. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un
[II.2.8.2.4. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta
[II.2.8.3.1. bez nosacījumiem, un
[II.2.8.3.2. ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un
[II.2.8.3.3. ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un
[II.2.8.3.4. ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un
[II.2.8.3.5. ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
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[ vai nu[II.2.9. tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kam ir statuss “brīva no govju enzootiskās
leikozes”, un
( 2)
vai nu [II.2.9.1.
tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju enzootiskās leikozes;]]
( 2)
vai
[II.2.9.1.
tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un 24 mēnešus
pirms pārvietošanas šajos objektos par govju enzootisko leikozi nav ziņots, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.1. dzīvnieki ir vecāki par 24 mēnešiem un ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
laboratoriski izmeklēti uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi,
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.1.1. izmantojot paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar
vismaz četru mēnešu starplaiku, dzīvniekus šajā laikā
turot izolācijā no citiem objektā esošiem liellopiem;]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.1.2. izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienās pirms
sūtījuma pārvietošanas, un, izmantojot paraugus, kuri
pēdējos 12 mēnešos pirms sūtījuma izvešanas ņemti
divos piegājienos ar vismaz četru mēnešu starplaiku,
visi objektā turētie liellopi, kas vecāki par
24 mēnešiem, ar kādu no Deleģētās regulas (ES)
2020/688 I pielikuma 4. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir seroloģiski testēti uz govju enzootisko
leikozi, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.2. tie ir jaunāki par 24 mēnešiem un dzimuši mātītēm, kuras, izmantojot
paraugus, kas pēdējos 12 mēnešos pirms sūtījuma izvešanas ņemti
divos piegājienos ar vismaz četru mēnešu starplaiku, ar kādu no
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir seroloģiski testētas uz govju enzootisko
leikozi, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]]
( 2)
vai[II.2.9. tie tiek pārvietoti uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kam ir apstiprināta govju enzootiskās
leikozes izskaušanas programma, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.
tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju enzootiskās leikozes;]]
( 2)
vai
[II.2.9.1.
tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un 24 mēnešus
pirms pārvietošanas šajos objektos par govju enzootisko leikozi nav ziņots, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.1. dzīvnieki ir vecāki par 24 mēnešiem un ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
laboratoriski izmeklēti uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi,
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( 2)

vai nu

[II.2.9.1.1.1.

izmantojot paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar
vismaz četru mēnešu starplaiku, dzīvniekus šajā laikā
turot izolācijā no citiem objektā esošiem liellopiem;]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.1.2. izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms
sūtījuma pārvietošanas, un, izmantojot paraugus, kuri
pēdējos 12 mēnešos pirms sūtījuma izvešanas ņemti
divos piegājienos ar vismaz četru mēnešu starplaiku,
visi objektā turētie liellopi, kas vecāki par
24 mēnešiem, ar kādu no Deleģētās regulas
dotajām
(ES) 2020/688 I pielikuma
4. daļā
diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi;]]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.2. tie ir jaunāki par 24 mēnešiem un dzimuši mātītēm, kuras, izmantojot
paraugus, kas pēdējos 12 mēnešos pirms sūtījuma izvešanas ņemti
divos piegājienos ar vismaz četru mēnešu starplaiku, ar kādu no
Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
4. daļā
dotajām
diagnostikas metodēm ir seroloģiski testētas uz govju enzootisko
leikozi, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]]]
( 2) ( 2)
[ vai nu[II.2.10.
tie tiek pārvietoti uz kādu dalībvalsti vai tās zonu, kuras statuss ir “brīva no
govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta”, un pret govju infekciozo
rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu nav vakcinēti, un
( 2)
vai nu [II.2.10.1. tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta, un:
( 2)
vai nu
[II.2.10.1.1. to izcelsmes objekti atrodas dalībvalstī vai tās zonā, kam ir statuss
“brīva no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta”;]]
( 2)
un/vai [II.2.10.1.2. vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas dzīvnieki ir karantinēti, un,
izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienu laikā pirms sūtījuma
izvešanas, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
5. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz 1. tipa
liellopu herpesvīrusa (vesela vīrusa, BoHV-1) antivielām, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]
( 2)
vai
[II.2.10.1. tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta, un vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas ir turēti
apstiprinātā karantīnas objektā, un, izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā
21 dienu pēc karantīnas sākuma, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 5. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz BoHV1 (vesela vīrusa) antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
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( 2)

vai [II.2.10.
tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kam ir apstiprināta govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta izskaušanas programma, un
( 2)
vai nu [II.2.10.1. tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta, un:
( 2)
vai nu
[II.2.10.1.1. to izcelsmes objekti atrodas dalībvalstī vai tās zonā, kam ir statuss
“brīva no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta”]]
( 2)
un/vai [II.2.10.1.2. to izcelsmes objekti atrodas dalībvalstī vai tās zonā, kurā tiek
īstenota apstiprināta govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta izskaušanas programma]]
( 2)
un/vai [II.2.10.1.3. vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas dzīvnieki ir karantinēti, un,
izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienu laikā pirms sūtījuma
izvešanas, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
5. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz 1. tipa
liellopu herpesvīrusa (vesela vīrusa, BoHV-1) antivielām, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi]]
( 2)
un/vai [II.2.10.1.4. šo dzīvnieku pārvietošanas galamērķis ir objekts, kurā liellopus tur
gaļas ražošanai, un tajā dzīvniekiem nav saskares ar liellopiem no
citiem objektiem, un no šā objekta tos pārvieto tieši uz kautuvi;]]]
( 2)
vai
[II.2.10.1. tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta, un

( 2) ( 2)

[

–

vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas ir turēti apstiprinātā karantīnas
objektā, un

–

izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā 21 dienu pēc karantīnas
sākuma, tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 5. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz BoHV-1 (vesela
vīrusa) antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu[II.2.11.
tie ir pārvietoti uz kādu dalībvalsti vai tās zonu, kam ir statuss “brīva no govju
virusālās diarejas”, un pret govju virusālo diareju nav vakcinēti, un
( 2)
vai nu [II.2.11.1. tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju virusālās diarejas, un
( 2)
vai nu
[II.2.11.1.1. to izcelsmes objekti atrodas kādā dalībvalstī vai tās zonā, kam ir
statuss “brīva no govju virusālās diarejas”;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.2. to izcelsmes objektos četrus mēnešu laikā pirms sūtījuma izvešanas
ir īstenots testēšanas režīms, kas minēts Deleģētās regulas (ES)
2020/689 IV pielikuma VI daļas
1. nodaļas
2. iedaļas
1. punkta
c) apakšpunkta ii) vai iii) punktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.3. dzīvnieki pirms sūtījuma izvešanas ir individuāli testēti, lai izslēgtu
govju virusālās diarejas vīrusa klātbūtni;]]]
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[II.2.11.1.

tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju virusālās diarejas, un tiem ar kādu no
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir veikts govju virusālās diarejas vīrusa antigēna vai genoma
noteikšanas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un
( 2)
vai nu
[II.2.11.1.1. vismaz 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas tie ir turēti apstiprinātā
karantīnas objektā,
( 2)
[un grūsnas mātītes, izmantojot paraugus, kas ņemti ne mazāk kā
21 dienu pēc karantīnas sākuma, ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
seroloģiski testētas uz govju virusālās diarejas antivielām, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.2. tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
virusālās diarejas antivielām, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi;]]
( 2)
vai nu
[II.2.11.1.2.1. kas attiecas uz dzīvniekiem, kuri nav grūsni, tests
veikts, izmantojot paraugus, kas ņemti pirms sūtījuma
izvešanas]]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.2.1. kas attiecas uz grūsnām mātītēm, tests veikts,
izmantojot paraugus, kuri ņemti pirms apsēklošanas,
kas ir esošās grūsnības pamatā.]]]]
( 2)
vai[II.2.11.
tie tiek pārvietoti uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kam ir apstiprināta govju virusālās
diarejas izskaušanas programma, un
( 2)
vai nu
[II.2.11.1. tie ir no objektiem, kas ir brīvi no govju virusālās diarejas, un
( 2)
vai nu
[II.2.11.1.1. to izcelsmes objekti atrodas kādā dalībvalstī vai tās zonā, kam ir
statuss “brīva no govju virusālās diarejas”;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.2. to izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kurā tiek
īstenota apstiprināta govju virusālās diarejas izskaušanas
programma;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.3. to izcelsmes objektos pēdējos 4 mēnešus pirms sūtījuma izvešanas ir
īstenots testēšanas režīms, kas minēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 IV pielikuma VI daļas 1. nodaļas 2. iedaļas 1. punkta
c) apakšpunkta ii) vai iii) punktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.4. pirms sūtījuma izvešanas dzīvnieki ir individuāli testēti, lai izslēgtu
govju virusālās diarejas vīrusa klātbūtni;]]
( 2)
un/vai [II.2.11.1.5. dzīvnieku pārvietošanas galamērķis ir objekts, kurā liellopus tur
gaļas ražošanai, un dzīvniekus tajā tur atsevišķi no liellopiem no
citiem objektiem, un no šā objekta tos pārvieto tieši uz kautuvi]]
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[II.2.11.2.

( 2)

vai nu

( 2)

un/vai

II.3.

31.3.2021.

tie ir no objektiem, kas nav brīvi no govju virusālās diarejas, un tiem ar kādu no
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir veikts govju virusālās diarejas vīrusa antigēna vai genoma
noteikšanas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un
[II.2.11.2.1. vismaz 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas tie ir turēti apstiprinātā
karantīnas objektā,
( 2)
[un grūsnas mātītes, izmantojot paraugus, kas ņemti ne mazāk kā
21 dienu pēc karantīnas sākuma, ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
seroloģiski testētas uz govju virusālās diarejas antivielām, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]
[II.2.11.2.2. tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
virusālās diarejas antivielām, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi;]]
( 2)
vai nu
[II.2.11.2.2.1. kas attiecas uz dzīvniekiem, kuri nav grūsni, tests
veikts, izmantojot paraugus, kas ņemti pirms sūtījuma
izvešanas]]]
( 2)
un/vai [II.2.11.2.2.1. kas attiecas uz grūsnām mātītēm, tests veikts,
izmantojot paraugus, kuri ņemti pirms apsēklošanas,
kas ir esošās grūsnības pamatā.]]]]]

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

( 2)

[II.4.

Pēc oficiālas informācijas un kā deklarējis operators, tie ir spermas donordzīvnieki, un
II.4.1.
tie ir no kāda spermas vākšanas centra un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 19. pantu tiks transportēti tieši uz citu spermas vākšanas centru; un
( 2)
vai nu [II.4.2.
kopš datuma, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, pastāvīgi uzturējušies šajā centrā, un
iepriekšējos 12 mēnešos pirms minētā pārvietošanas datuma testēti ar visiem obligātajiem
rutīnas testiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas
2. punktā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi; un]
( 2)
vai [II.4.2.
tieši pirms karantīnas perioda un tā laikā ir testēti ar visiem testiem, kas minēti Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta b) un c) apakšpunktā un kam
jābūt veiktiem pirms uzņemšanas spermas vākšanas centrā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;
un]
II.4.3.
no spermas vākšanas centra, kas ir galamērķis, operators ir saņēmis centra veterinārārsta
iepriekšēju piekrišanu; un
izmantotais transportlīdzeklis pirms izmantošanas ir iztīrīts un dezinficēts.]
II.4.4.
II.5.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

31.3.2021.
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Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

( 2)( 3)

[II.7. Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas operācijās,
un
( 2)
vai nu
[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) (4)(5).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 38. pantu.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
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Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot, ja sūtījums tiek nosūtīts no savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objekta.
Ja sūtījums tiek komplektēts savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objektā un tajā ietilpst dzīvnieki,
kas iekrauti atšķirīgos datumos, par visa sūtījuma pārvadājuma sākumdatumu uzskata agrāko datumu,
kurā jebkura daļa no šā sūtījuma tikusi izvesta no izcelsmes objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPUS, KURI IR PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “BOV-INTRA-Y”)
INTRA
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I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

II daļa. Apliecinājums

II.2.

Liellopi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.
tie ir identificēti tā, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 38. pantā;
II.1.2.
klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz liellopiem ir norādītas sarakstā.
( 2)
[II.1.3.
slimību izskaušanas nolūkā tos paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.
tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
liellopiem ir norādītas sarakstā;
( 2)
vai nu [II.2.2.
tie ir no objektiem, kas attiecībā uz liellopiem ir ar vai bez vakcinācijas brīvi no Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un
( 2)
un/vai [II.2.2.
tie ir kastrēti;]
( 2)
un/vai [II.2.2.
tie ir jaunāki par 12 mēnešiem;]
( 2)
un/vai [II.2.2.
tie ir nekastrēti liellopi, kas vecāki par 12 mēnešiem, un, izmantojot paraugu, kas ņemts
30 dienu laikā pirms pārvietošanas, bet attiecībā uz sievišķās kārtas dzīvniekiem, kuri tikko
atnesušies, — vismaz 30 dienas pēc atnešanās, tie ar kādu no diagnostikas metodēm, kas
dotas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļā, ir testēti uz Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 2)
vai nu [II.2.3.
tie ir no objektiem, kas ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M.
caprae un M. tuberculosis) infekcijas;]
( 2)
un/vai [II.2.3.
30 dienu laikā pirms pārvietošanas tie ar kādu no diagnostikas metodēm, kas dotas Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļā, ir testēti uz Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
II.2.4.
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.5.
tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozā
II.2.6.
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.
( 2)
[II.2.7.
ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 33. panta prasības par infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju.]
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II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
(2)(3)[II.6. Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas operācijās,
un
( 2)
vai nu
[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]
Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) (4)(5).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 38. pantu.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
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Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot, ja sūtījums tiek nosūtīts no savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objekta.
Ja sūtījums tiek komplektēts savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objektā un tajā ietilpst dzīvnieki,
kas iekrauti atšķirīgos datumos, par visa sūtījuma pārvadājuma sākumdatumu uzskata agrāko datumu,
kurā jebkura daļa no šā sūtījuma tikusi izvesta no izcelsmes objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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3. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKAS, KURAS NAV PAREDZĒTAS
NOKAUŠANAI (PARAUGS “POR-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums
Adrese

I.7.
I.8.
I.11.

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Valsts
I.9.

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23
.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai ieguves
datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību
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Se rtifikāta paraugs “POR-INTRA-X”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Cūkas (1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.
tās ir identificētas tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantā vai 54. panta
2. punktā;
vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tās jaunākas par 30 dienām, kopš
II.1.2.
dzimšanas, tās:
II.1.2.1.
pastāvīgi uzturējušās izcelsmes objektā;
II.1.2.2.
nav bijušas saskarē ar turētām cūkām, kam ir zemāks veselības statuss vai uz ko
dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;
nav bijušas tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
II.1.2.3.
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku
pārvietošanas;
klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
II.1.3.
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tām netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz cūkām ir norādītas sarakstā.
(2)[II.1.4.
Tās ir no vienas vai vairākām saimniecībām, par kurām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2015/1375 8. pantu atzīts, ka tās īsteno kontrolētus turēšanas apstākļus, un nav
tranzītā vestas caur tādu objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar
Regulas (ES) 2016/429 99. panta 3. punktu, bet neatbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1375
IV pielikuma I nodaļas A. punkta j) apakšpunkta prasībām;]

II.2.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.
tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz cūkām ir
norādītas sarakstā;
II.2.2.
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.3.
tie ir no objektiem, kuros pēdējās 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;
II.2.4.
tie ir no objektiem, kuros pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par cūku
inficēšanos ar Brucella abortus, B. melitensis un B. suis un kurā vismaz pēdējos 12 mēnešus
pirms pārvietošanas:
( 2)
vai nu
[II.2.4.1.
ir ieviesti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 19. panta 1. punkta f)
apakšpunkta i) punktā aprakstītie biodrošības un riska mazināšanas pasākumi;]
( 2)
un/vai
[II.2.4.2.
attiecībā uz objektā turētajām cūkām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688
19. panta 1. punkta f) apakšpunkta ii) punktu ir īstenota Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis infekcijas uzraudzība;]
II.2.5.
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas nav ziņots par Aujeski
slimības vīrusa infekciju;
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[II.2.6.

( 2)

vai nu

( 2)

un/vai

Se rtifikāta paraugs “POR-INTRA-X”

tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kurai ir statuss “brīva no Aujeski slimības vīrusa
infekcijas”, un pret Aujeski slimības vīrusa infekciju tie nav vakcinēti, un tie:
[II.2.6.1.
ir no objektiem, kas ir brīvi no Aujeski slimības vīrusa infekcijas, un
( 2)
vai nu
[II.2.6.1.1. to izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kam ir
statuss “brīva no Aujeski slimības vīrusa infekcijas”;]]
( 2)
un/vai [II.2.6.1.2. sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, izmantojot paraugu, kas ņemts
15 dienu laikā pirms pārvietošanas, ar vienu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688( 3)( 4) I pielikuma 7. daļā dotajām diagnostikas metodēm
ir seroloģiski testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela vīrusa)
antivielām, un iegūtais rezultāts bijis negatīvs;]]]
[II.2.6.2.
tie ir no objektiem, kas nav brīvi no Aujeski slimības vīrusa infekcijas, un
–
–

( 2)

[II.2.6.

( 2)

vai nu

L 113/57

vismaz 30 dienas ir turēti apstiprinātā karantīnas objektā; un
izmantojot paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar vismaz 30 dienu
starplaiku, un pēdējais no tiem — 15 dienu laikā pirms pārvietošanas, tie ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 7. daļā dotu diagnostikas
metodi ir seroloģiski testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela vīrusa)
antivielām, un iegūtais rezultāts bijis negatīvs;]]

tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kurā tiek īstenota apstiprināta Aujeski slimības
vīrusa infekcijas izskaušanas programma, un
[II.2.6.1.
tie ir no objektiem, kas ir brīvi no Aujeski slimības vīrusa infekcijas, un
( 2)
vai nu
[II.2.6.1.1. to izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kam ir
statuss “brīva no Aujeski slimības vīrusa infekcijas”;]]
( 2)
un/vai [II.2.6.1.2. to izcelsmes objekti atrodas dalībvalstī vai tās zonā, kurā tiek
īstenota apstiprināta Aujeski slimības vīrusa infekcijas izskaušanas
programma;]]
( 2)
un/vai [II.2.6.1.3. sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, izmantojot paraugu, kas ņemts
15 dienu laikā pirms pārvietošanas, ar vienu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688( 4) I pielikuma 7. daļā dotajām diagnostikas metodēm
ir seroloģiski testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela vīrusa) vai
attiecīgā gadījumā Aujeski slimības vīrusa gE proteīna antivielām,
un iegūtais rezultāts bijis negatīvs;]]]
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II.3.

un/vai

31.3.2021.
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[II.2.6.2.

tie ir no objekta, kas nav brīvs no Aujeski slimības vīrusa infekcijas, un
–

vismaz 30 dienas ir turēti apstiprinātā karantīnas objektā; un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar vismaz 30 dienu
starplaiku, un pēdējais no tiem — pēdējās 15 dienās pirms pārvietošanas,
tie ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 7. daļā dotu
diagnostikas metodi ir seroloģiski testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela
vīrusa) antivielām, un iegūtais rezultāts bijis negatīvs.]]

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

( 2)

[II.4.

Pēc oficiālas informācijas, un kā deklarējis operators, tie ir spermas donordzīvnieki, un
II.4.1.
tie ir no kāda spermas vākšanas centra un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 19. pantu tiks transportēti tieši uz citu spermas vākšanas centru; un
( 2)
vai nu [II.4.2.
kopš datuma, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, pastāvīgi uzturējušies šajā centrā un
iepriekšējos 12 mēnešos pirms minētā pārvietošanas datuma testēti ar visiem obligātajiem
rutīnas testiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas
2. punktā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi; un]
( 2)
vai [II.4.2.
tieši pirms karantīnas perioda un tā laikā ir testēti ar visiem testiem, kas minēti Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas 1. punkta b) un c) apakšpunktā un kam
jābūt veiktiem pirms uzņemšanas spermas vākšanas centrā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;
un]
II.4.3.
no spermas vākšanas centra, kas ir galamērķis, operators ir saņēmis centra veterinārārsta
iepriekšēju piekrišanu; un
izmantotais transportlīdzeklis pirms izmantošanas ir iztīrīts un dezinficēts.]
II.4.4.
II.5.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

II.6.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

( 2)( 5)

[II.7. Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas operācijās,
un
( 2)
vai nu
[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

L 113/59

Se rtifikāta paraugs “POR-INTRA-X”

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) ( 6)( 7).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantu
vai 54. panta 2. punktu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Lai noteiktu antivielas pret Aujeski slimības vīrusa gE proteīnu cūkām, kas nav sasniegušas četru mēnešu
vecumu un dzimušas mātītēm, kuras vakcinētas ar deletēta gE gēna vakcīnu, var izmantot Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 7. daļā doto diagnostikas metodi.
Jātestē tāds skaits cūku, lai attiecībā uz sūtījumu ar 95 % ticamību varētu noteikt seroprevalenci vismaz
10 %.
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(7)
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Piemērot, ja sūtījums tiek nosūtīts no savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objekta.
Ja sūtījums tiek komplektēts savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objektā un tajā ietilpst dzīvnieki,
kas iekrauti atšķirīgos datumos, par visa sūtījuma pārvadājuma sākumdatumu uzskata agrāko datumu,
kurā jebkura daļa no šā sūtījuma tikusi izvesta no izcelsmes objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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4. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKAS, KURAS IR PAREDZĒTAS
NOKAUŠANAI (PARAUGS “POR-INTRA-Y”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POR-INTRA-Y”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
Cūkas (1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.
tās ir identificētas tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantā vai 54. panta
2. punktā;
klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
II.1.2.
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tām netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz cūkām ir norādītas sarakstā;
( 2)
[II.1.3.
slimību izskaušanas nolūkā tās paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas;]
( 2)
[II.1.4.
tās
( 2)
vai nu
[II.1.4.1.
nav atšķirtas no mātes un ir jaunākas par 5 nedēļām;]]
( 2)
vai
[II.1.4.1.
ir no tādas(-ām) saimniecības(-ām), par kuru(-ām) oficiāli atzīts, ka tā(-s)
piemēro kontrolētus turēšanas apstākļus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas
Regulas (EK) Nr. 2015/1375 8. panta 1. punktu,
( 2)
vai nu
[II.1.4.1.1. un kurā(-s) visu sivēnmāšu un kuiļu liemeņi tiek pārbaudīti attiecībā
uz Trichinella]]]
( 2)
un/vai [II.1.4.1.1. un kurā(-s) 10 % no kaušanai nosūtīto dzīvnieku liemeņiem ir
pārbaudīti attiecībā uz Trichinella;]]]
( 2)
vai
[II.1.4.1.1. un kura(-s) atrodas dalībvalstī, kur pēdējos 3 gadus nav konstatēta
autohtona Trichinella invāzija mājas cūkām, kuras turētas
saimniecībās, par ko oficiāli atzīts, ka tās piemēro kontrolētus
turēšanas apstākļus, un minētajā laikā pastāvīgi ir veikta testēšana
saskaņā ar Īstenošanas Regulas (EK) Nr. 2015/1375 2. pantu;]]]
( 2)
vai
[II.1.4.1.1. kura(-s) atrodas dalībvalstī, kur vēsturiski dati par pastāvīgu
testēšanu, kura veikta nokauto cūku populācijai tajās saimniecībās
vai nodalījumā, kam tās pieder, ar vismaz 95 % ticamību nodrošina,
ka Trichinella izplatība šajā populācijā nepārsniedz 1 uz miljonu;]]]
( 2)
vai
[II.1.4.1.
kura(-s) ir no saimniecības(-ām), par kurām oficiāli atzīts, ka tā(-s) saskaņā ar
Īstenošanas Regulas (EK) Nr. 2015/1375 8. panta 2. punktu piemēro kontrolētus
turēšanas apstākļus, un kuras atrodas Beļģijā vai Dānijā.]]

II.2.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.
tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz cūkām ir
norādītas sarakstā;
II.2.2.
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II daļa. Apliecinājums

II.1.
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II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri.
tie tiek pārvietoti uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kurai ir statuss “brīva no Aujeski slimības
vīrusa infekcijas” vai kurā tiek īstenota apstiprināta Aujeski slimības infekcijas izskaušanas
programma, un

( 2)

[II.2.4.

−

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
Aujeski slimības vīrusa infekciju;

−

dzīvniekus galamērķa dalībvalstī, kurai ir statuss “brīva no Aujeski slimības
vīrusa infekcijas”, transportē tieši uz kautuvi, šajā galamērķa dalībvalstī un
nevienā tās zonā, un arī nevienā šķērsojamā dalībvalstī vai tās zonā neveicot
nekādas savākšanas operācijas.]

II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.Kopš

izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas operācijās,
un
( 2)
vai nu
[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) (4)(5).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

L 113/65
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“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantu
vai 54. panta 2. punktu.

II daļa.
(1)
2)
(3)
(4)
(5)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.
Aizpilda sūtījumiem, kas komplektēti savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objektā, kurš atrodas
dalībvalstī, ko šķērso tranzītā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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5. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITAS UN KAZAS, KURAS NAV
PAREDZĒTAS NOKAUŠANAI (PARAUGS “OV/CAP-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta

Kods

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.

Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.17.

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam objektam

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-INTRA-X”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. Aitas un kazas (1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.
tās ir identificētas tā, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 45. panta
2. vai 4. punktā vai 46. panta 1. punktā;
vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tās jaunākas par 30 dienām, kopš
II.1.2.
dzimšanas, tās
II.1.2.1.
pastāvīgi uzturējušās izcelsmes objektā;
II.1.2.2.
nav bijušas saskarē ar turētām aitām vai kazām, kam ir zemāks veselības statuss
vai uz ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;
II.1.2.3.
nav bijušas tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku izvešanas;
II.1.3.
klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tām netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz aitām/kazām ir norādītas sarakstā.
II.2.
Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.
tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
aitām/kazām ir norādītas sarakstā;
( 2)
vai nu [II.2.2.
tie ir no objektiem, kas attiecībā uz aitām un kazām ir bez vakcinācijas brīvi no Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un
( 2)
vai nu
[izcelsmes objekti atrodas tādā dalībvalstī vai tās zonā, kam attiecībā uz aitu un kazu
populāciju ir statuss “brīva no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas”;]
( 2)
un/vai
[izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms pārvietošanas, bet attiecībā uz sievišķās
kārtas dzīvniekiem, kuri tikko atnesušies, — vismaz 30 dienas pēc atnešanās, tie ar kādu no
diagnostikas metodēm, kas dotas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļā, ir testēti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
( 2)
un/vai
[tie ir jaunāki par 6 mēnešiem;]
( 2)
un/vai
[tie ir kastrēti;]
( 2)
vai[II.2.2.
tie ir no objektiem, kas attiecībā uz aitām un kazām ir ar vakcināciju brīvi no Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tiek pārvietoti uz dalībvalsti vai tās zonu, kam
attiecībā uz aitām un kazām nav statusa “brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas”;]
( 2)
vai nu [II.2.3.
tie ir turētas aitas no objektiem, kuros pēdējās 42 dienās pirms pārvietošanas nav ziņots par
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;]
( 2)
un/vai [II.2.3.
tie ir turētas kazas no objektiem, kuros, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 15. panta
3. punktā, turētajām kazām vismaz 12 mēnešus pirms pārvietošanas ir veikta Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekcijas uzraudzība;]
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-INTRA-X”

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
tie ir no objektiem, ap kuriem pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas vismaz 150 km rādiusā
nav ziņots par epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusu turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie
sugām, kuras attiecībā uz minēto slimību norādītas sarakstā;
tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi); un
[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas;]

II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
( 2)

vai nu

( 2)

vai

( 2)

[II.2.8.

( 2)

vai nu [II.2.9.

( 2)

un/vai [II.2.9.

( 2)

vai nu

[pēdējos 2 gados pirms pārvietošanas tajos ir ziņots par tripanosomozi, un pēc pēdējā
uzliesmojuma uz skartajiem objektiem ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
–

visi inficētie dzīvnieki no objektiem izvesti, un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no
objektiem, tajos atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]

tie ir nekastrētas turētas vīrišķās kārtas aitas, un
–

tie ir no objektiem, kuros 12 mēnešus pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozo
epididimītu (Brucella ovis), un

–

izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms pārvietošanas, tie ir seroloģiski
testēti uz infekciozo epididimītu (Brucella ovis), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

tie ir cēlušies no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā dalībvalstī
vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos 24 mēnešus nav apstiprināts neviens
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;
tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.9.1.
ir turēti kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;
( 2)
vai nu [II.2.9.1.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-INTRA-X”
( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

[II.2.9.2.
( 2)

vai nu
un/vai

( 2)

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai

[II.2.9.3.
( 2)

vai nu
un/vai

( 2)

( 2)

un/vai

31.3.2021.

[II.2.9.4.
( 2)

vai nu

( 2)

un/vai

[II.2.9.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
[II.2.9.1.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
transportēšanā uz galamērķa vietu tie bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
[II.2.9.2.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
[II.2.9.2.2. vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
[II.2.9.2.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
pret šiem infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas 1.–24. serotipu, par ko šajā
dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti, un tiem ilgst vakcīnas
specifikācijās garantētais imunitātes periods, un
[II.2.9.3.1. tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
[II.2.9.3.2. tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;]]]
tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā katarālā
drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots attiecīgajā
dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un
[II.2.9.4.1. šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
[II.2.9.4.2. šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas datuma,
dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
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( 2)

un/vai [II.2.9.

( 2)

vai nu

( 2)

un/vai
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tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.9.1.
transportēšanā uz galamērķa vietu tie bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.1. vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.2. vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]
( 2)
un/vai [II.2.9.1.3. vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
[II.2.9.2.
60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai platībā
(ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šai minētajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.2.1. dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kurā dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes
periods, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.2.1.1. tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms
pārvietošanas datuma]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.2.1.2. tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem ir
veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.2.2. dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kurā dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.2.2.1. izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]
( 2)
un/vai [II.2.9.2.2.2. izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]
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( 2)

un/vai [II.2.9.

( 2)

vai nu

( 2)

un/vai

( 2)

un/vai
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tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,
[II.2.9.1.
kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.1.1. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.1.2. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.1.3. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.1.4. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
[II.2.9.2.
kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi Komisiju un
pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien tiek ievēroti
nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a),
b) un c) apakšpunktā, un
( 2)
vai nu
[II.2.9.2.1. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.2.2. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.2.3. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un
( 2)
un/vai [II.2.9.2.4. minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
[II.2.9.3.
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta
( 2)
vai nu
[II.2.9.3.1. bez nosacījumiem, un
( 2)
un/vai [II.2.9.3.2. ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un
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( 2)

[II.2.9.3.3.

( 2)

[II.2.9.3.4.

( 2)

[II.2.9.3.5.

un/vai
un/vai

un/vai

ja vien tiek
(ES) 2020/689
un
ja vien tiek
(ES) 2020/689
un

ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]

( 2)

vai nu[II.2.10.

šie dzīvnieki ir paredzēti tādai dalībvalstij vai dalībvalsts zonai, kas Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas
A iedaļas 2.3. punktā norādīta kā tāda, kam ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības
risks, vai tās pašas sadaļas 3.2. punktā norādīta kā tāda, kam ir apstiprināta valsts
programma klasiskās skrepi slimības kontrolei, un
(2)vai

nu [ir no saimniecības, kas atrodas tādā dalībvalstī vai dalībvalsts zonā, kura Regulas
(EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā norādīta kā tāda,
kam ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības risks.]
no saimniecības, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 1.2. punktu atzīts, ka tai ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības
risks, un kuru šīs dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar minētās iedaļas 1.1. punktu
attiecīgi norādījusi sarakstā.]

(2)un/vai [ir

(2)un/vai [ir

no saimniecības, uz kuru neattiecas pasākumi, kas noteikti Regulas (EK)
Nr. 999/2001 VII pielikuma B nodaļas 3. un 4. punktā, un tie pieder kādai aitu sugai,
un tiem ir ARR/ARR priona proteīna genotips, vai tie pieder kādai kazu sugai, un tiem
ir vismaz viena no šādām alēlēm: K222, D146 vai S146.]

(2)un/vai [ir

no apstiprinātas iestādes, institūta vai centra, kas definēts Direktīvas 92/65/EEK
2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un ir tiem paredzēti.]

(2)vai
( 2)

vai

[II.2.10.

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

tie ir vaislas dzīvnieki un ir paredzēti dalībvalstij vai dalībvalsts zonai, kas Regulas (EK)
Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā nav norādīta kā tāda, kam ir
nenozīmīgas klasiskās skrepi slimības risks, vai dalībvalstij, kas minētās iedaļas 3.2. punktā nav
norādīta kā dalībvalsts, kurai ir apstiprināta valsts programma klasiskās skrepi slimības
kontrolei, un tie
(2)vai

nu [ir no saimniecības, kas atrodas tādā dalībvalstī vai dalībvalsts zonā, kura Regulas
(EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā norādīta kā tāda,
kam ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības risks.]
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no saimniecības, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 1.2. punktu atzīts, ka tai ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības
risks, un kuru šīs dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar minētās iedaļas 1.1. punktu
attiecīgi norādījusi sarakstā.]

(2)un/vai [ir

no saimniecības, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 1.3. punktu atzīts, ka tai ir kontrolēts klasiskās skrepi slimības
risks, un kuru šīs dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar minētās iedaļas 1.1. punktu
attiecīgi norādījusi sarakstā.]

(2)un/vai [ir

(2)un/vai [ir

no saimniecības, uz kuru neattiecas pasākumi, kas noteikti Regulas (EK)
Nr. 999/2001 VII pielikuma B nodaļas 3. un 4. punktā, un tie pieder kādai aitu sugai,
un tiem ir ARR/ARR priona proteīna genotips, vai tie pieder kādai kazu sugai, un tiem
ir vismaz viena no šādām alēlēm: K222, D146 vai S146.]

(2)un/vai [ir

no apstiprinātas iestādes, institūta vai centra, kas definēts Direktīvas 92/65/EEK
2. panta 1. punkta c) apakšpunktā un ir tiem paredzēti.]

(2)vai
(2)vai

II.3.
( 2)

[II.4.

[II.2.10.

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

šie dzīvnieki nav vaislas dzīvnieki un ir paredzēti dalībvalstij vai dalībvalsts zonai, kas Regulas
(EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā nav norādīta kā tāda, kam ir
nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības risks, vai dalībvalstij, kas minētās iedaļas 3.2. punktā nav
norādīta kā dalībvalsts, kurai ir apstiprināta valsts programma klasiskās skrepi slimības
kontrolei.]

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

Pēc oficiālas informācijas un kā deklarējis operators, tie ir spermas donordzīvnieki, un
II.4.1.
tie ir no kāda spermas vākšanas centra un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 19. pantu tiks transportēti tieši uz citu spermas vākšanas centru; un
( 2)
vai nu [II.4.2.
kopš datuma, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, pastāvīgi uzturējušies šajā centrā, un
iepriekšējos 12 mēnešos pirms minētā pārvietošanas datuma testēti ar visiem obligātajiem
rutīnas testiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas
2. punktā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi; un]
( 2)
vai [II.4.2.
tieši pirms karantīnas perioda un tā laikā ir testēti ar visiem testiem, kas minēti Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. punkta c) un d) apakšpunktā un kam
jābūt veiktiem pirms uzņemšanas spermas vākšanas centrā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;
un]
no spermas vākšanas centra, kas ir galamērķis, operators ir saņēmis centra veterinārārsta
II.4.3.
iepriekšēju piekrišanu; un
izmantotais transportlīdzeklis pirms izmantošanas ir iztīrīts un dezinficēts.]
II.4.4.
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Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

II.6.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
( 2)( 3 )
[II.7. Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas operācijās,
un
( 2)
vai nu
[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]
( 2)
vai
[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]
Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) (4)(5).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 45. panta
2. vai 4. punktu vai 46. panta 1. punktu.
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Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.
Aizpilda sūtījumiem, kas komplektēti savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātā objektā, kurš atrodas
dalībvalstī, ko šķērso tranzītā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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6. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITAS UN KAZAS, KURAS IR
PAREDZĒTAS NOKAUŠANAI (PARAUGS “OV/CAP-INTRA-Y”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki
lietošanai pārtikā

□ Cits variants
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I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

31.3.2021.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

I.30.

Sūtījuma apraksts

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Aitas un kazas (1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:

( 2)

vai nu [II.1.1.

( 2)

[II.1.1.

tās ir identificētas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 45. pantu un šajā objektā ir
pastāvīgi uzturējušās vismaz 21 dienu pirms pārvietošanas, jeb, ja tās jaunākas par 21 dienu,
kopš dzimšanas;]

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tām netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz aitām/kazām ir norādītas sarakstā;

vai

( 2)

II daļa. Apliecinājums

[II.1.3.

II.2.

slimību izskaušanas nolūkā tās paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

( 2)

visi dzīvnieki ir individuāli identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 45. panta 2. punktu;]

vai nu [II.2.2.

( 2)

un/vai [II.2.2.

( 2)

un/vai [II.2.2.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
aitām/kazām ir norādītas sarakstā;
tie ir no objektiem, kas attiecībā uz aitām un kazām ir ar vai bez vakcinācijas brīvi no
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas;]
tie ir vecāki par 6 mēnešiem, un, izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas, bet attiecībā uz sievišķās kārtas dzīvniekiem, kuri tikko atnesušies, —
vismaz 30 dienas pēc atnešanās, ar kādu no diagnostikas metodēm, kas dotas Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļā, ir testēti uz Brucella abortus, B.
melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
tie ir kastrēti;]

II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

II.2.5.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

( 2)

[II.2.6.

ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 33. panta prasības par infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju]
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II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un
( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu) (4).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 45. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.
Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām, kas izriet no spēkā esošajiem Savienības
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai.
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O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

L 113/82

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

31.3.2021.

7. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ATSEVIŠĶUS ZIRGUS, KURI NAV
PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “EQUI-INTRA-IND”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Zirgs, kas aprakstīts I daļā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tam līdzi dots ir individuālais pastāvīgais identifikācijas dokuments, kā paredzēts
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 65., 67. vai 68. pantā, vai pagaidu
dokuments, kas izdots saskaņā ar tās 61. panta 2. punktu;
( 1)

[reģistrētam zirgu sugas dzīvniekam, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
2. panta 30. punktā, individuālais pastāvīgais identifikācijas dokuments ir izdots
saskaņā ar minētās regulas 65. panta 2. punktu vai 67. panta 1. punktu vai pagaidu
dokuments ir izdots saskaņā ar minētās regulas 61. panta 2. punktu;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 65. panta 1. punkta i) apakšpunkta i) punktu ir derīga validācijas
zīme;]

( 1)

[individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 65. panta 1. punkta i) apakšpunkta ii) punktu ir derīga licence;]

II.1.2.

II.2.

klīniskā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 48 stundās pirms pārvietošanas vai pēdējā
darbdienā pirms pārvietošanas (2) no reģistrētā objekta (ierakstīt datumu:
dd/mm/gggg), šim dzīvniekam netika novērotas tādu slimību pazīmes vai simptomi,
kas attiecībā uz zirgiem norādītas sarakstā.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītais dzīvnieks atbilst šādām dzīvnieku veselības
prasībām:
II.2.1.

tas nav no objekta, uz kuru attiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš atrodas
ierobežojumu zonā, kas izveidota attiecībā uz zirgiem sarakstā norādītu slimību, tai
skaitā Āfrikas zirgu mēra un Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) dēļ;

II.2.2.

tas ir no objekta, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un

( 1)

vai nu

[par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots 2 gadu laikā pirms pārvietošanas;]

( 1)

vai

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas šajā objektā ir ziņots par tripanosomozi, un kopš
pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)

vai nu [līdz objektā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz
6 mēnešus pēc pēdējā inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, ar kādu no
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]
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( 1)

vai

II.2.3.

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā
norādītas sugas dzīvnieks;]]

dzīvnieks ir no objekta, kurā pēdējos 6 mēnešos pirms pārvietošanas nav ziņots par
vaislas sērgu, un

( 1)

vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots 2 gadu laikā pirms pārvietošanas;]

( 1)

vai

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas šajā objektā ir ziņots par vaislas sērgu, un kopš
pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)

[līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie
nekastrētie vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot
kastrētus vīrišķās kārtas zirgus, ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 8. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti
uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]

( 1)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana vai dezinfekcija pēc
tam, kad objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais zirgs;]]

vai nu

vai

II.2.4.

dzīvnieks ir no objekta, kurā 90 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju, un

( 1)

vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā nav ziņots pēdējos 12 mēnešus pirms
pārvietošanas;]

( 1)

vai

[pēdējos 12 mēnešos pirms pārvietošanas šajā objektā ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)

[līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts
pēc tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti
divos piegājienos ar vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 9. daļā doto diagnostikas
metodi ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]

( 1)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais zirgs;]]

vai nu

vai

II.2.5.
( 1)

dzīvnieks ir no objekta, kurā pēdējos 6 mēnešus pirms pārvietošanas nav ziņots par
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un

vai nu [2 gadu laikā pirms pārvietošanas dalībvalstī vai tās zonā, kurā šis objekts atrodas, nav
ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu;]

L 113/86

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “EQUI-INTRA-IND”
( 1)

vai

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas dalībvalstī vai tās zonā, kurā atrodas šis objekts, ir
ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un 21 dienas laikā pirms II.1. punktā
minētā dzīvnieka pārvietošanas visi zirgi objektā joprojām bijuši klīniski veseli, un
( 1)

vai nu

[II.1. punktā minētais dzīvnieks ticis aizsargāts pret vektorkukaiņiem
karantīnas punktā, kurā visiem zirgiem, kam konstatēta paaugstināta
ķermeņa temperatūra, kura mērīta katru dienu, ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 10. daļas 1. punkta a) apakšpunktā doto diagnostikas
metodi ir veikts diagnostisks tests, ar ko nosaka Venecuēlas zirgu
encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un II.1. punktā
minētais dzīvnieks
( 1)

[ar pilnu sākotnējo kursu ir vakcinēts pret Venecuēlas zirgu
encefalomielītu un ne mazāk kā 60 dienas un ne vairāk kā
12 mēnešus pirms pārvietošanas revakcinēts saskaņā ar
vakcīnas ražotāja norādījumiem;]]]

( 1)

[izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā 14 dienas pirms
ievešanas karantīnas punktā, ar diagnostikas metodi, kura dota
Deleģētās
regulas
(ES) 2020/688 10. daļas 1. punkta
b) apakšpunktā, ir seroloģiski testēts uz Venecuēlas zirgu
encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]]

vai nu

vai

( 1)

vai

[II.1. punktā minētajam dzīvniekam ķermeņa temperatūra ir mērīta katru
dienu, un tā vai nu nav bijusi paaugstināta, vai tas ar diagnostikas
metodi, kura dota Deleģētās regulas (ES) 2020/688 10. daļas 1. punkta
a) apakšpunktā, ir seroloģiski testēts uz Venecuēlas zirgu
encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un II.1. punktā
minētais dzīvnieks ir testēts uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu ar
diagnostikas metodēm, kas dotas:
−

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 10. daļas 1. punkta
b) apakšpunktā, izmantojot sapārotus paraugus, kas ņemti divos
piegājienos ar 21 dienas starplaiku, un otro paraugu ņemot
10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, un nav novērota
antivielu titra paaugstināšanās, un

−

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 10. daļas 2. punktā,
izmantojot paraugu, kas ņemts pēdējās 48 stundās pirms
pārvietošanas, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un pēc parauga
ņemšanas līdz pārvietošanas brīdim dzīvnieks bijis aizsargāts pret
vektoriem;]]

II.2.6.

dzīvnieks ir no objekta, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II.2.7.

dzīvnieks ir no objekta, kurā 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
nagaiņu inficēšanos ar Sibīrijas mēri.
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[II.4.
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Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šis
dzīvnieks ir no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa, un 30 dienu
laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā
norādītajām sugām un neatbilst II.2.1. līdz II.2.6. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā
pirms pārvietošanas — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst II.2.7. punktā minētajai prasībai.
Pēc oficiālas informācijas un kā deklarējis operators, tas ir spermas donordzīvnieks, kam ir
izpildīta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas I nodaļas 1. punkta
b) apakšpunkta i) punktā minētā testēšanas programma, un
II.4.1.

tas ir no kāda spermas vākšanas centra un saskaņā ar Deleģētās regulas (ES)
2020/686 19. pantu tiks transportēts tieši uz citu spermas vākšanas centru; un

II.4.2.

kopš datuma, kurā tas uzņemts spermas vākšanas centrā, pastāvīgi uzturējies šajā
centrā, un pēdējos 12 mēnešos pirms pārvietošanas datuma testēts ar visiem
obligātajiem rutīnas testiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma
4. daļas I nodaļas 1. a) punktā, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi; un

II.4.3.

no spermas vākšanas centra, kas ir galamērķis, operators ir saņēmis centra
veterinārārsta iepriekšēju piekrišanu; un

II.4.4.

izmantotais transportlīdzeklis pirms izmantošanas ir iztīrīts un dezinficēts.]

Ir veikti tādi pasākumi, lai
( 1)

vai nu [šo dzīvnieku transportētu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 4. pantu.]

( 1)

vai

II.6.

[šo dzīvnieku pārdzītu.]

Šis veterinārais sertifikāts ir derīgs
( 1)

vai nu [10 dienas no izdošanas datuma, un]

( 1)

vai

[30 dienas no izdošanas datuma, un II.1.1. punktā ir apliecināta derīga validācijas zīme
vai licence, un]

ja dzīvnieku transportē pa ūdensceļiem/jūru, šā veterinārā sertifikāta derīguma laiku var
paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieks, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemērots pārvadāšanai plānotajā braucienā, ko paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
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Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu, no kura zirgs nosūtīts, vai, ja dzīvnieku
transportē, objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu galamērķa objektu vai, ja dzīvnieku transportē,
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Identifikācijas numurs”: norādīt unikālo zirga kodu, kas minēts Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 65. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ja dzīvnieks ir neatšķirts
kumeļš, kas ir kopā ar māti vai zīdītājķēvi, kodu, kurš redzams uz identifikācijas
līdzekļa, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma a), c) vai
e) punktā.

II daļa.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Aizpildīt tikai tad, ja zirgus pārvieto saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 92. panta 2. punktu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Saņēmējs

Valsts
I.7.
I.8.
I.11.

Valsts ISO kods

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis
□ Kuģis

Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Lidmašīna

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Zirgi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tiem līdzi doti ir individuālie pastāvīgie identifikācijas dokumenti, kā paredzēts

( 2)

[Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 65., 67. vai 68. pantā, un tos nav paredzēts
nokaut lietošanai pārtikā;]

( 2)

[Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 65. pantā vai 67. panta 1. punktā, un tos ir paredzēts
nokaut lietošanai pārtikā;]

vai nu
vai

( 2)

[šo dzīvnieku individuālie pastāvīgie identifikācijas dokumenti ir saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 65. panta 2. punktu vai 67. panta 1. punktu izdoti minētās deleģētās
regulas 2. panta 30. punktā definētajiem reģistrētajiem zirgu sugas dzīvniekiem;]

( 2)

II daļa. Apliecinājums

[to individuālajos pastāvīgajos identifikācijas dokumentos saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 65. panta 1. punkta i) apakšpunkta i) punktu ir derīga validācijas zīme;]

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 48 stundās pirms sūtījuma izvešanas vai pēdējā
darbdienā pirms sūtījuma izvešanas (3) no reģistrētā objekta ……………….(ierakstīt
datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes vai simptomi, kas
attiecībā uz zirgiem norādītas sarakstā.

[II.1.3.

slimību izskaušanas nolūkā tos paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

( 2)

II.2.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kurš
atrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota attiecībā uz zirgiem sarakstā norādītu slimību, tai
skaitā Āfrikas zirgu mēra un Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) dēļ;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un

( 2)

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas šajā objektā nav ziņots par tripanosomozi;]

( 2)

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:

vai nu
vai

( 2)

vai nu [līdz objektā atlikušie
6 mēnešus pēc pēdējā
Komisijas Deleģētās
diagnostikas metodēm
negatīvi;]]

dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, ar kādu no
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām
ir testēti uz tripanosomozi, un iegūtie rezultāti ir
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( 2)

vai

II.2.3.

31.3.2021.

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas
dzīvnieks;]]

tie ir no objektiem, kuros pēdējos 6 mēnešus pirms pārvietošanas nav ziņots par vaislas sērgu,
un

( 2)

vai nu [par vaislas sērgu šajos objektos nav ziņots 2 gadu laikā pirms pārvietošanas;]

( 2)

vai

[2 gadu laikā pirms pārvietošanas šajos objektos ir ziņots par vaislas sērgu, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 2)

[līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie
dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie vīrišķās
kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus vīrišķās kārtas
zirgus, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 8. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir testēti uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi;]]

( 2)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas
dzīvnieks;]]

vai nu

vai

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 90 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un

( 2)

vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajos objektos nav ziņots 12 mēnešus pirms pārvietošanas;]

( 2)

vai

[12 mēnešos pirms pārvietošanas šajos objektos ir ziņots par zirgu infekciozo anēmiju, un
kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 2)

[līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos
piegājienos ar vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 9. daļā doto diagnostikas metodi ir testēti uz
zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

( 2)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas
dzīvnieks;]]

vai nu

vai

II.2.5.
( 2)

tie ir no objektiem, kuros pēdējos 6 mēnešus pirms pārvietošanas nav ziņots par Venecuēlas
zirgu encefalomielītu, un

vai nu [2 gadu laikā pirms pārvietošanas dalībvalstī vai tās zonā, kurā šie objekti atrodas, nav ziņots
par Venecuēlas zirgu encefalomielītu;]
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[2 gadu laikā pirms pārvietošanas dalībvalstī vai tās zonā, kurā atrodas šie objekti, ir ziņots
par Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un 21 dienas laikā pirms II.1. punktā minēto dzīvnieku
pārvietošanas visi zirgi objektā joprojām bijuši klīniski veseli, un
( 2)

vai nu

[II.1. punktā minētie dzīvnieki tikuši aizsargāti pret vektorkukaiņiem karantīnas
punktā, kurā visiem zirgiem, kam konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra,
kura mērīta katru dienu, ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 10. daļas 1. punkta
a) apakšpunktā doto diagnostikas metodi ir veikts diagnostisks tests, ar ko nosaka
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un
II.1. punktā minētie dzīvnieki:
( 2)

[ar pilnu sākotnējo kursu ir vakcinēti pret Venecuēlas zirgu
encefalomielītu un ne mazāk kā 60 dienas un ne vairāk kā
12 mēnešus pirms pārvietošanas revakcinēti saskaņā ar vakcīnas
ražotāja norādījumiem;]]]

( 2)

izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā 14 dienas pēc karantīnas
sākuma, ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 10. daļas
1. punkta b) apakšpunktā doto diagnostikas metodi ir seroloģiski
testēti uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi;]]]

vai nu

vai

( 2)

vai

[II.1. punktā minētajiem dzīvniekiem ķermeņa temperatūra ir mērīta katru dienu,
un tā vai nu nav bijusi paaugstināta, vai tie ar diagnostikas metodi, kura dota
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 10. daļas 1. punkta a) apakšpunktā, ir
seroloģiski testēti uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi, un II.1. punktā minētie dzīvnieki uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu ir
testēti ar diagnostikas metodēm, kas dotas:
−

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 10. daļas 1. punkta
b) apakšpunktā, izmantojot sapārotus paraugus, kas ņemti divos
piegājienos ar 21 dienas starplaiku, un otro paraugu ņemot 10 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma, un nav novērota antivielu titra
paaugstināšanās, un

−

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 10. daļas 2. punktā,
izmantojot paraugu, kas ņemts pēdējās 48 stundās pirms pārvietošanas, un
iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un pēc parauga ņemšanas līdz
pārvietošanas brīdim dzīvnieki bijuši aizsargāti pret vektoriem;]]

II.2.6.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II.2.7.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri.
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II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa, un 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas nav bijuši saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un
neatbilst II.2.1. līdz II.2.6. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar
attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst II.2.7. punktā minētajai prasībai.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(4)[II.6.

Kopš izvešanas no reģistrētajiem objektiem, no kuriem dzīvnieki nosūtīti, un pirms nonākšanas šajā
savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis
vairāk kā divās savākšanas operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no reģistrētiem objektiem, no kuriem dzīvnieki nosūtīti.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu, no kura zirgi nosūtīti, vai objektu, kas
apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un
99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
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“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: attiecībā uz katru sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku norādīt
unikālo zirga kodu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 65. panta 1. punkta
b) apakšpunktā, vai, ja dzīvnieks ir neatšķirts kumeļš, kas ir kopā ar māti vai
zīdītājķēvi, kodu, kurš redzams uz identifikācijas līdzekļa, kas definēts Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma a), c) vai e) punktā.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Aizpildīt tikai tad, ja zirgus pārvieto saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 92. panta 2. punktu.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU KAMIEĻUS, KURI NAV PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “CAM-INTRA-X”)
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I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums
Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

KVADRĀTKO DS

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23
.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai ieguves
datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Kamieļi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. pantā;

II.1.2.

vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tie jaunāki par 30 dienām, kopš
dzimšanas, tie

II daļa. Apliecinājums

II.1.3.

II.2.

II.1.2.1.

pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;

II.1.2.2.

nav bijuši saskarē ar turētiem kamieļiem, kam ir zemāks veselības statuss vai uz
ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;

II.1.2.3.

nav bijuši tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku
izvešanas;

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz kamieļiem ir norādītas sarakstā;

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
kamieļiem ir norādītas sarakstā;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par kamieļu
inficēšanos ar Brucella abortus, B. melitensis un B. suis, un sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki,
izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms pārvietošanas, bet attiecībā uz sievišķās
kārtas dzīvniekiem, kuri tikko atnesušies, — vismaz 30 dienu laikā pēc atnešanās, ar kādu
no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir testēti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;

II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 23. panta 1. punktā,
turētajiem kamieļiem vismaz 12 mēnešu laikā pirms pārvietošanas ir veikta Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekcijas uzraudzība;

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

( 2)

[II.2.5.

tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kurai ir statuss “brīva no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulārā vulvovaginīta” vai kuras liellopu populācijā tiek īstenota
apstiprināta govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta izskaušanas
programma, un tie ir no objekta, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu kamieļiem;]
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II.2.6.

tie ir no objektiem, ap kuriem nevienā citā objektā, kas atrodas vismaz 150 km rādiusā,
pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas nav ziņots par epizootiskās hemorāģiskās slimības
vīrusa infekciju;

II.2.7.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

II.2.8.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi); un

( 2)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas;]

( 2)

[pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas tajos ir ziņots par tripanosomozi, un pēc pēdējā
uzliesmojuma uz skartajiem objektiem ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:

vai nu
vai

–

visi inficētie dzīvnieki no objektiem izvesti, un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no
objekta, tajā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

( 2)

tie ir cēlušies no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā
dalībvalstī vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos 24 mēnešus nav apstiprināts
neviens infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienu
laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;

( 2)

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES)
2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

vai nu [II.2.9.

un/vai [II.2.9.

( 2)

vai nu [II.2.9.1.

( 2)

ir turēti kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;

vai nu [II.2.9.1.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

un/vai [II.2.9.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)
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( 2)

un/vai [II.2.9.1.3.

( 2)

un/vai [II.2.9.2.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

transportēšanā uz galamērķa vietu tie bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no
tiem pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā

( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.2.1.
un/vai [II.2.9.2.2.

un/vai [II.2.9.2.3.

( 2)

31.3.2021.

un/vai [II.2.9.3.

pret šiem infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas 1.–24. serotipu, par ko
šajā dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti, un tiem ilgst
vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.3.1.
un/vai [II.2.9.3.2.

( 2)

un/vai [II.2.9.4.

tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā
katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots
attiecīgajā dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas
datuma, dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.4.1.
un/vai [II.2.9.4.2.

31.3.2021.
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tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

( 2)

vai nu [II.2.9.1.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā

( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.1.1.
un/vai [II.2.9.1.2.

un/vai [II.2.9.1.3.

( 2)

un/vai [II.2.9.2.

60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai platībā
(ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šai minētajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un

( 2)

vai nu [II.2.9.2.1.

dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kurā dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes
periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk
pārvietošanas datuma]]]

( 2)

ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem
ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]]

vai nu [II.2.9.2.1.1.
un/vai [II.2.9.2.1.2.

( 2)

un/vai [II.2.9.2.2.

( 2)

nekā

60 dienas

pirms

dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un

vai nu [II.2.9.2.2.1.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]
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( 2)

( 2)

un/vai [II.2.9.

31.3.2021.

un/vai [II.2.9.2.2.2.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,

( 2)

vai nu [II.2.9.1.

kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu [II.2.9.1.1.
un/vai [II.2.9.1.2.
un/vai [II.2.9.1.3.
un/vai [II.2.9.1.4.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības]]]
( 2)

un/vai [II.2.9.2.

kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir
ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

vai nu [II.2.9.2.1.
un/vai [II.2.9.2.2.
un/vai [II.2.9.2.3.

31.3.2021.
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( 2)

un/vai [II.2.9.2.4.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības]]]

( 2)

un/vai [II.2.9.2.

kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta

( 2)

bez nosacījumiem, un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un

vai nu [II.2.9.2.1.
un/vai [II.2.9.2.2.

un/vai [II.2.9.2.3.

un/vai [II.2.9.2.4.

un/vai [II.2.9.2.5.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības.]]]
II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai
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Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “CAM-INTRA-Y”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Kamieļi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. pantā;

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz kamieļiem ir norādītas sarakstā;

( 2)

[II.1.3.

II daļa. Apliecinājums

II.2.

slimību izskaušanas nolūkā tos paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
kamieļiem ir norādītas sarakstā;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.

( 2)

[II.2.5.

ir izpildītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 33. panta prasības par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju.]

II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai
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Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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11. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU BRIEŽUS, KURI NAV PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “CER-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23
.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai ieguves
datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “CER-INTRA-X”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

Brieži(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts
pantā;

II.1.2.

vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tie jaunāki par 30 dienām, kopš
dzimšanas, tie:

II.1.3.

II.2.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. vai 74.

II.1.2.1.

pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;

II.1.2.2.

nav bijuši saskarē ar turētiem briežiem, kam ir zemāks veselības statuss vai uz
ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;

II.1.2.3.

nav bijuši tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku
izvešanas;

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz briežiem ir norādītas sarakstā;

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
briežiem ir norādītas sarakstā;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros pēdējās 42 dienās pirms pārvietošanas nav ziņots par Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekciju briežiem;

II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 26. panta
1. punktā, turētajiem briežiem vismaz 12 mēnešus pirms pārvietošanas ir veikta
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekcijas
uzraudzība;

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

( 2)

[II.2.5.

tos pārvieto uz tādu dalībvalsti vai tās zonu, kurai ir statuss “brīva no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulārā vulvovaginīta” vai kuras liellopu populācijā tiek īstenota
apstiprināta govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta izskaušanas
programma, un tie ir no objekta, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par
infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu briežiem;]

II.2.6.

tie ir no objekta, ap kuru nevienā citā objektā, kas atrodas vismaz 150 km rādiusā, pēdējos
2 gadus pirms pārvietošanas nav ziņots par epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa
infekciju;
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II.2.7.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

II.2.8.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi); un

( 2)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas;]

vai nu

( 2)

vai

[pēdējos 2 gados pirms pārvietošanas tajos ir ziņots par tripanosomozi, un pēc pēdējā
uzliesmojuma uz skartajiem objektiem ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
–

visi inficētie dzīvnieki no objektiem izvesti, un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no
objektiem, tajos atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]

( 2)

tie ir cēlušies no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā
dalībvalstī vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos 24 mēnešus nav apstiprināts
neviens infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienu
laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;

( 2)

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES)
2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

vai nu [II.2.9.

un/vai [II.2.9.

( 2)

vai nu [II.2.9.1.

( 2)

ir turēti kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;

vai nu [II.2.9.1.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

un/vai [II.2.9.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

( 2)

un/vai [II.2.9.1.3.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
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( 2)

un/vai [II.2.9.2.

transportēšanā uz galamērķa vietu tie bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no
tiem pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā

( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.2.1.
un/vai [II.2.9.2.2.

un/vai [II.2.9.2.3.

( 2)

un/vai [II.2.9.3.

pret šiem infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas 1.–24. serotipu, par ko
šajā dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti, un tiem ilgst
vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.3.1.
un/vai [II.2.9.3.2.

( 2)

un/vai [II.2.9.4.

tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā
katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots
attiecīgajā dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas
datuma, dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.4.1.
un/vai [II.2.9.4.2.

( 2)

un/vai [II.2.9.

( 2)

L 113/113

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

vai nu [II.2.9.1.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
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Se rtifikāta paraugs “CER-INTRA-X”
( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.9.1.1.
un/vai [II.2.9.1.2.

un/vai [II.2.9.1.3.

( 2)

un/vai [II.2.9.2.

60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai platībā
(ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šai minētajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un

( 2)

vai nu [II.2.9.2.1.

dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes
periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk
pārvietošanas datuma]]]

( 2)

ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem
ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]]

vai nu [II.2.9.2.1.1.
un/vai [II.2.9.2.1.2.

( 2)

un/vai [II.2.9.2.2.

60 dienas

pirms

dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un

( 2)

vai nu [II.2.9.2.2.1.

( 2)

nekā

un/vai [II.2.9.2.2.2.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]
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( 2)

un/vai [II.2.9.
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Se rtifikāta paraugs “CER-INTRA-X”

tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,

( 2)

vai nu [II.2.9.1.

kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu [II.2.9.1.1.
un/vai [II.2.9.1.2.
un/vai [II.2.9.1.3.
un/vai [II.2.9.1.4.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai [II.2.9.2.

kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir
ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu [II.2.9.2.1.
un/vai [II.2.9.2.2.
un/vai [II.2.9.2.3.
un/vai [II.2.9.2.4.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai [II.2.9.3.

( 2)

kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta

vai nu [II.2.9.3.1.

bez nosacījumiem, un
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( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un

un/vai [II.2.9.3.2.

un/vai [II.2.9.3.3.

un/vai [II.2.9.3.4.

un/vai [II.2.9.3.5.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības.]]]
II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA
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I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

L 113/117

Se rtifikāta paraugs “CER-INTRA-X”

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. vai
74. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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12. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU BRIEŽUS, KURI IR PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “CER-INTRA-Y”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

I.20.

L 113/119

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “CER-INTRA-Y”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Brieži(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts
pantā;

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz briežiem ir norādītas sarakstā;

( 2)

[II.1.3.

II daļa. Apliecinājums

II.2.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. vai 74.

slimību izskaušanas nolūkā tos paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
briežiem ir norādītas sarakstā;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;

II.2.3.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

II.2.4.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.

( 2)

[II.2.5.

ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 33. panta prasības par infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju.]

II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai
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Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodu,
ar ko tie identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 73. vai
74. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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13. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU TURĒTUS NAGAIŅUS, KURI NAV
LIELLOPI, AITAS, KAZAS, CŪKAS, ZIRGI, KAMIEĻI UN BRIEŽI UN NAV
PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

I.7.
I.8.
I.11.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts
I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Adrese

Dokuments

I.19.

Valsts

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

Dzīvnieki(1), kuri ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, ir turēti nagaiņi, kas nav liellopi, aitas, kazas,
cūkas, zirgi, kamieļi un brieži, un atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/429 117. pantā;

II.1.2.

vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai, ja tie jaunāki par 30 dienām, kopš
dzimšanas, tie:

II.1.3.

II.2.

II.1.2.1.

pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;

II.1.2.2.

nav bijuši saskarē ar citiem turētiem nagaiņiem, kam ir zemāks veselības statuss
vai uz ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas
ierobežojumi;

II.1.2.3.

nav bijuši tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieku
izvešanas;

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz attiecīgo sugu nagaiņiem ir norādītas sarakstā.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
attiecīgo sugu nagaiņiem ir norādītas sarakstā;

( 2)

[II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros pēdējās 42 dienās pirms pārvietošanas nav ziņots par Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekciju turētiem sarakstā norādītu sugu dzīvniekiem;]

( 2)

tie no objektiem, kuros pēdējās 42 dienās pirms pārvietošanas nav ziņots par
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju
turētiem sarakstā norādītu sugu dzīvniekiem;]

( 2)

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;]

( 2)

[II.2.5.

tie ir no objekta, ap kuru nevienā citā objektā, kas atrodas vismaz 150 km rādiusā, pēdējos
2 gadus pirms pārvietošanas nav ziņots par epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa
infekciju;]

II.2.6.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri;

[II.2.7.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi); un

( 2)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas;]]

[II.2.3.

[II.2.4.

( 2)

vai nu
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[pēdējos 2 gados pirms pārvietošanas tajos ir ziņots par tripanosomozi, un pēc pēdējā
uzliesmojuma uz skartajiem objektiem ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
–

visi inficētie dzīvnieki no objektiem izvesti, un

–

izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no
objekta, tajā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]]

[ vai nu[II.2.8.

tie ir cēlušies tādā no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā
dalībvalstī vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos 24 mēnešus nav apstiprināts
neviens infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienu
laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;

( 2)

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES)
2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

un/vai [II.2.8.

( 2)

vai nu [II.2.8.1.

( 2)

ir turēti kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;

vai nu [II.2.8.1.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

un/vai [II.2.8.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

un/vai [II.2.8.1.3.

( 2)

un/vai [II.2.8.2.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā
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( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.8.2.1.
un/vai [II.2.8.2.2.

un/vai [II.2.8.2.3.

( 2)

un/vai [II.2.8.3.

pret infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas 1.–24. serotipu, par ko šajā
dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti, un tiem ilgst vakcīnas
specifikācijās garantētais imunitātes periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.8.3.1.
un/vai [II.2.8.3.2.

( 2)

un/vai [II.2.8.4.

tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā
katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots
attiecīgajā dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas
datuma, dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]

vai nu [II.2.8.4.1.
un/vai [II.2.8.4.2.

( 2)

un/vai [II.2.8.

( 2)

31.3.2021.

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie

vai nu [II.2.8.1.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”
( 2)

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti no vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu [II.2.8.1.1.
un/vai [II.2.8.1.2.

un/vai [II.2.8.1.3.

( 2)

un/vai [II.2.8.2.

60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai platībā
(ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šai minētajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un

( 2)

vai nu [II.2.8.2.1.

dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un
dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes
periods, un

( 2)

tie ir vakcinēti agrāk
pārvietošanas datuma]]]

( 2)

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem
ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]]

vai nu [II.2.8.2.1.1.
un/vai [II.2.8.2.1.2.

( 2)

un/vai [II.2.8.3.2.

nekā

60 dienas

pirms

dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kur dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un

( 2)

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]

( 2)

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

vai nu [II.2.8.3.2.1.

un/vai [II.2.8.3.2.2.
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( 2)

un/vai [II.2.8.

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”

tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,

( 2)

vai nu [II.2.8.1.

kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un

( 2)

minētās regulas
5. punktā, un

V pielikuma

II daļas

2. nodaļas

1. iedaļas

( 2)

minētās regulas
6. punktā, un

V pielikuma

II daļas

2. nodaļas

1. iedaļas

( 2)

minētās regulas
7. punktā, un

V pielikuma

II daļas

2. nodaļas

1. iedaļas

( 2)

minētās regulas
8. punktā, un

V pielikuma

II daļas

2. nodaļas

1. iedaļas

vai nu [II.2.8.1.1.
un/vai [II.2.8.1.2.
un/vai [II.2.8.1.3.
un/vai [II.2.8.1.4.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai [II.2.8.2.

kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir
ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu [II.2.8.2.1.
un/vai [II.2.8.2.2.
un/vai [II.2.8.2.3.
un/vai [II.2.8.2.4.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai [II.2.8.3.

kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta
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Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”
( 2)

bez nosacījumiem, un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās Regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un

vai nu [II.2.8.3.1.
un/vai [II.2.8.3.2.

un/vai [II.2.8.3.3.

un/vai [II.2.8.3.4.

un/vai [II.2.8.3.5.

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības.]]]]
II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt katra dzīvnieka identifikācijas numuru.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

31.3.2021.

Paraksts

31.3.2021.
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14. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU TURĒTUS NAGAIŅUS, KAS NAV
LIELLOPI, AITAS, KAZAS, CŪKAS, ZIRGI, KAMIEĻI UN BRIEŽI UN IR
PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “OTHER-UNGULATES-INTRA-Y”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

KVADRĀTKO DS

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgu sugas

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieks

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “OTHER-UNGULATES-INTRA-Y”
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Dzīvnieki(1), kuri ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, ir turēti nagaiņi, kas nav liellopi, aitas, kazas,
cūkas, zirgi, kamieļi vai brieži, un atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti tā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/429 117. pantā;

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts pēdējās 24 stundās pirms sūtījuma izvešanas
……………….(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas tādu slimību pazīmes
vai simptomi, kuras attiecībā uz attiecīgo sugu nagaiņiem ir norādītas sarakstā.

[II.1.3.

slimību izskaušanas nolūkā tos paredzēts nokaut izskaušanas programmā, kas paredzēta
Regulas (ES) 2016/429 31. panta 1. un 2. punktā, un galamērķa dalībvalsts un attiecīgā
gadījumā šķērsojamā dalībvalsts šo pārvietošanu ir iepriekš atļāvušas.]

( 2)

II daļa. Apliecinājums

II.2.

Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie nav no objektiem, uz kuriem attiecas šo sugu skaroši pārvietošanas ierobežojumi vai kuri
atrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota sakarā ar slimībām, kuras attiecībā uz
attiecīgo sugu nagaiņiem ir norādītas sarakstā;

II.2.2.

tie ir no objektiem, kuros 15 dienu laikā pirms izbraukšanas nav ziņots par nagaiņu
inficēšanos ar Sibīrijas mēri.

( 2)

[II.2.3.

( 2)

[II.2.4.

( 2)

[II.2.5.

tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms izbraukšanas nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.]
tie ir no objektiem, kuros 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.]
ir izpildītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 33. panta prasības par infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju.]

II.3.

Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie dzīvnieki ir no
objektiem, kuros nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

(2)(3)[II.6.

Kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

[tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai nu
vai
vai
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Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz ko attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005
normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt datumu).
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile
I.17. aile

I.30. aile

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes objektu vai
objektu, kas apstiprināts savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt sūtījuma galamērķa objektu vai objektu, kas apstiprināts
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Pavaddokumenti”: ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju
veikšanai apstiprināts izcelsmes dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā
ir izdots šā sūtījuma veterinārais sertifikāts;
ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts
šķērsojamajā dalībvalstī, noteikti jānorāda tā(to) sertifikāta(-u) numuru(-s), uz kā
pamata šajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma
veterinārais sertifikāts.
“Identifikācijas numurs”: norādīt katra dzīvnieka identifikācijas numuru.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Piemērot sūtījumiem, kas tiek nosūtīti no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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15. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU INKUBĒJAMAS
MĀJPUTNU OLAS (PARAUGS “POU-INTRA-HEP”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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II.1.
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.1.

inkubējamās olas (1), kas iegūtas no mājputniem un aprakstītas šā sertifikāta I daļā, ir:

(2)vai

nu [no objekta, kurš apstiprināts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. pantu,
uz kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas ierobežojumu zonā, kas
izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;]

(2)vai

[no inkubatorija, kurš apstiprināts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 7. pantu, uz
kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas ierobežojumu zonā, kas
izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;]

II.1.2.

inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā, ir no saimēm:
a)

par kurām nav ziņots sakarā ar Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un
Salmonella arizonae infekciju;

b)

par kurām nav ziņots sakarā ar putnu mikoplazmozi (Mycoplasma gallisepticum un
M. meleagridis);

c)

kuras kopš izšķilšanās vai vismaz pēdējās 42 dienas pirms inkubējamo olu
savākšanas pastāvīgi uzturējušās vienā vai vairākos objektos, kas apstiprināti
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. pantu, un:

(2)vai

nu [i)

kurās pēdējos 12 mēnešus pirms inkubējamo olu savākšanas nav
apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae
infekcija;]

(2)vai

[i)

kurās pēdējos 12 mēnešos pirms inkubējamo olu savākšanas ir apstiprināta
Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae un ir piemēroti
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 34. panta 1. punkta
b) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

(2)vai

nu [ii)

kurās pēdējos 12 mēnešus pirms inkubējamo olu savākšanas nav
apstiprināta putnu mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum un M.
meleagridis);]

(2)vai

[ii)

kurās pēdējos 12 mēnešos pirms inkubējamo olu savākšanas ir apstiprināta
putnu mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) un ir
piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/688 34. panta 1. punkta
c) apakšpunktā paredzētie pasākumi;

d)
(2)vai

par kurām, pamatojoties uz
nu [klīnisku inspekciju, kas notikusi pēdējās 72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, un
objektā turētajiem pierakstiem par veselību un ražošanu, kas pārbaudīti pēdējās
72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, nekas neliecina par šai sugai relevantu
sarakstā norādīto slimību klīniskām pazīmēm vai par aizdomām, ka tajās ir šādas
slimības;]
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(2)vai

(2)(3)vai

nu [e)

(2)(3)vai

[e)

[ikmēneša veselības pārbaudes apmeklējumiem, no kuriem pēdējais noticis pēdējā
31 dienā pirms šā sūtījuma izvešanas, un objektā turētajiem pierakstiem par veselību
un ražošanu, kas pārbaudīti pēdējās 72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, nekas
neliecina par šai sugai relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskām pazīmēm vai
par aizdomām, ka tajās ir šādas slimības;]
kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2)
[dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

II.1.3.

inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā:
(a)
(b)

(2)(3)vai

nu [(c)

(2)(3)vai

[(c)

ir individuāli marķētas ar izcelsmes saimes objekta apstiprinājuma numuru;
ir dezinficētas;
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

II.1.4.

(4)[II.1.5.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam;
inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā, ir paredzētas dalībvalstij vai zonai, kurai ir piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:

(2)vai
(2)vai

a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;

b)

iegūtas no saimēm, kuras

nu

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem, un vakcinācija notikusi vismaz 30 dienas pirms inkubējamo olu
savākšanas](2)]
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā.]
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II.2.
Sabiedrības veselības apliecinājums
( 5)
[II.2.1. Vecāku līnijas saimei ir piemērota Komisijas Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā minētā Salmonella
kontroles programma un Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par antibakteriālo
līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti sabiedrības veselībai bīstamu
Salmonella serotipu noteikšanas testi:

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāts (6)
pozitīvs

negatīvs

( 5)

[II.2.2. Kontroles programmā, kas minēta II.2.1. punktā, nav atklāta ne Salmonella Enteritidis, ne Salmonella
Typhimurium.]
( 7)
[II.2.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, inkubējamās olas ir no saimēm, kurām saskaņā ar
Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem veiktās Salmonella testēšanas rezultāti ir negatīvi.]
Piezīmes.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
04.07.
“Kategorija”: izvēlēties vienu: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki cilts vecāki /dējējvistiņas/citi.
“Vecums”: ievākšanas datums.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

“Inkubējamās olas”, kas definētas Regulas (EK) Nr. 2016/429 4. pantā.
Lieko svītrot.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tajā gadījumā sūtījumam jāatbilst
II.1.5. punktam.
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Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo
sūtījumu neattiecas, svītrot.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputnu un tītaru inkubējamām olām.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šiem
serotipiem: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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16. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU DIENNAKTI VECUS
CĀĻUS (PARAUGS “POU-INTRA-DOC”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.1.
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
diennakti vecie cāļi(1), kas aprakstīti šā sertifikāta I daļā, ir izšķīlušies tādā inkubatorijā un nāk
no tāda inkubatorija, kurš apstiprināts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
7. pantu, uz kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas ierobežojumu zonā,
kas izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

II.1.2.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, diennakti
vecie cāļi, kas aprakstīti I daļā, nāk no inkubatorija, kurā nav novērota anormāla mirstība bez
noteikta cēloņa;

nu [II.1.3.

II daļa. Apliecinājums

(2)vai

II.1.1.

diennakti vecie cāļi, kuri aprakstīti I daļā, ir izšķīlušies no olām, kas nāk no saimēm:
a)

par kurām nav ziņots par Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un
Salmonella arizonae infekciju;

b)

par kurām nav ziņots par putnu mikoplazmozi (Mycoplasma gallisepticum un M.
meleagridis);

c)

kuras kopš izšķilšanās vai vismaz pēdējās 42 dienas, pirms ir savāktas olas, no kā šie
diennakti vecie cāļi ir izšķīlušies, ir pastāvīgi uzturējušās vienā vai vairākos
objektos, kas apstiprināti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. pantu, un:

(2)vai

nu

(2)vai

(2)vai

(2)vai

d)

(2)(3)vai

nu [e)

nu

[i)

kurās pēdējos 12 mēnešus pirms inkubējamo olu savākšanas nav
apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae
infekcija;]

[i)

kurās pēdējos 12 mēnešos pirms inkubējamo olu savākšanas ir apstiprināta
Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae un ir piemēroti
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 34. panta 1. punkta
b) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

[ii)

kurās pēdējos 12 mēnešus pirms inkubējamo olu savākšanas nav
apstiprināta putnu mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum un M.
meleagridis);]

[ii)

kurās pēdējos 12 mēnešos pirms inkubējamo olu savākšanas ir apstiprināta
putnu mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) un ir
piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/688 34. panta 1. punkta
c) apakšpunktā paredzētie pasākumi;

[kurās saskaņā ar objektā turētajiem pierakstiem par veselību un ražošanu, kas
pārbaudīti pēdējās 24 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, nekas neliecina par šai
sugai relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskām pazīmēm vai par aizdomām, ka
tajās ir šādas slimības;
kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
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[e)

(2)(3)vai

kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2)
[dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
VI pielikuma kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(2)(4)vai [II.1.3.

diennakti vecie cāļi, kas aprakstīti I daļā, ir izšķīlušies no olām, kuras Savienībā no kādas trešās
valsts, tās teritorijas vai zonas ievestas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 normām;]

II.1.4.

diennakti vecie cāļi, kas aprakstīti I daļā:
a)

(2)(3)vai

nu [b)

(2)(3)vai

[b)

neuzrāda attiecīgajām sugām relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskās pazīmes
vai attiecībā uz tiem nav radušās aizdomas par šādām slimībām;
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

II.1.5.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam;

(5)[II.1.6.

diennakti vecie cāļi, kas aprakstīti I daļā, ir paredzēti dalībvalstij vai tās zonai, kurai ir piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:
a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

ir no inkubējamām olām, kas:
i)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;

ii)

iegūtas no saimēm, kuras

(2)vai
(2)vai

nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu
vakcīnu](2) [dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem, un vakcinācija notikusi vismaz
30 dienas pirms inkubējamo olu savākšanas](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]
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c)

II.2.
(6)[II.2.1.
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ir no inkubatorija, kurā darba prakse nodrošina, ka šādas inkubējamas olas gan laika,
gan vietas ziņā tiek inkubētas pilnīgi atsevišķi no inkubējamām olām, kas neatbilst
d) punktā minētajiem nosacījumiem.]

Sabiedrības veselības apliecinājums
Vecāku līnijas saimei ir piemērota Komisijas Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par
antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti sabiedrības
veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:
Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(7)
pozitīvs

negatīvs

Diennakti vecajiem cāļiem ir piemērotas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par
antibakteriālu līdzekļu un vakcīnu izmantošanu.
Citu iemeslu, nevis Salmonella kontroles programmas dēļ:
(2)vai nu
[diennakti vecie cāļi nav saņēmuši antibakteriālus līdzekļus (arī in-ovo injekcijas ne);]
(2)(8)vai[diennakti vecie cāļi ir saņēmuši šādus antibakteriālus līdzekļus (arī in-ovo injekcijas) …...]]
(6)[II.2.2.
Ja diennakti vecie cāļi ir paredzēti vaislai, II.2.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta
ne Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]
( 9)
[II.2.3.
Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, diennakti vecie cāļi, kas paredzēti pievienošanai
vaislas mājputnu vai produktīvo mājputnu saimēm, ir no saimēm, kurām testēšanā uz Salmonella
saskaņā ar Komisijas Lēmumā 2003/644/EK paredzētajiem noteikumiem rezultāti ir bijuši
negatīvi.]
Piezīmes.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa
ūdensceļiem/jūru, dzīvnieku veselības/oficiālā sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras
pārvadājuma ilgumu.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Kravas apraksts:
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.05 vai 01.06.39.
“Kategorija”: izvēlēties
vienu no šiem: tīršķirnes
mājputni / cilts
vecvecāki cilts
vecāki /dējējvistiņas/citi.
“Vecums”: datums, kurā dzīvnieki izšķīlušies.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

“Diennakti vecs cālis” ir jebkurš mājputns, kas jaunāks par 72 stundām, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 3. pantā.
Lieko svītrot.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tajā gadījumā sūtījumam jāatbilst
II.1.6. punktam.
Ja diennakti vecie cāļi izšķīlušies no olām, kas ievestas Savienībā no kādas trešās valsts, teritorijas vai
zonas, attiecībā uz šo dzīvnieku pārvietošanu un rīkošanos ar tiem galamērķa objektā ir jāievēro tās
īpašās dzīvnieku veselības prasības, kuras noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 III daļas 2. sadaļas
5. nodaļā.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo
sūtījumu neattiecas, svītrot.
Šī garantija attiecas vienīgi uz diennakti veciem sugas Gallus cāļiem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no zemāk
minētajiem serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Lieko svītrot; norādīt izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukumu un aktīvo vielu.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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17. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU VAISLAS MĀJPUTNUS
UN PRODUKTĪVOS MĀJPUTNUS (PARAUGS “POU-INTRA-X”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POU-INTRA-X”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

(2)(4)vai

šie [vaislas mājputni(1)](2) [produktīvie mājputni(3)](2), kas aprakstīti šā sertifikāta I daļā, ir pastāvīgi
uzturējušies vienā vai vairākos objektos, kuri apstiprināti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 8. pantu,
nu [kopš izšķilšanās vai vismaz pēdējās 42 dienas pirms sūtījuma izvešanas;]

(2)(5)vai

[kopš izšķilšanās vai vismaz pēdējo 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas, un šajā laikā nav bijuši
saskarē ar putniem, kam veselības statuss ir zemāks;]

II.1.2.

mājputni, kas aprakstīti I daļā, ir no objekta:

II daļa. Apliecinājums

a)

uz kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas kādā ierobežojumu zonā,
kas izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

(2)vai

nu [b)

kurā pēdējos 12 mēnešos pirms šā sūtījuma izvešanas nav apstiprināta Salmonella Pullorum,
S. Gallinarum vai S. arizonae infekcija;]

(2)vai

[b)

kurā pēdējos 12 mēnešos pirms šā sūtījuma izvešanas ir apstiprināta Salmonella Pullorum,
S. Gallinarum vai S. arizonae un ir piemēroti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
34. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

(2)vai

nu [c)

kurā pēdējos 12 mēnešus pirms šā sūtījuma izvešanas nav apstiprināta putnu mikoplazmoze
(Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis);]

(2)vai

[c)

kurā pēdējos 12 mēnešos pirms šā sūtījuma izvešanas ir apstiprināta putnu mikoplazmoze
(Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) un ir piemēroti Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 34. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

II.1.3.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītie mājputni nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa;

II.1.4.

mājputni, kas aprakstīti I daļā, nāk no saimes,
a)

par kuru nav ziņots sakarā ar Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un Salmonella
arizonae infekciju;

b)

par kuru nav ziņots sakarā ar putnu mikoplazmozi (Mycoplasma gallisepticum un M.
meleagridis);

c)

kurā, īstenojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 3. panta 1. punktā paredzēto
uzraudzību, pēdējo 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas nav atklāti apstiprināti
mazpatogēniskās putnu gripas gadījumi;
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I daļā aprakstītie mājputni:

(2)(6)vai

nu

(2)(6)vai

[a)

[a) pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(2)(7)vai

[a)

ir paredzēti dalībvalstij vai tās zonai, kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:
i)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

ii)

pirms sūtījuma izvešanas vismaz 14 dienas turēti izolācijā oficiāla veterināra
uzraudzībā izcelsmes objektā vai apstiprinātā karantīnas objektā, kurā:

iii)

(8)

[b)

-

vismaz pēdējo 21 dienu pirms pārvietošanas neviens mājputns nav vakcinēts
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

-

minētajā laikā objektā nav ievesti nekādi citi putni;

-

karantīnas objektā nav vakcinēts;

izmantojot ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas ņemtus asins paraugus,
Ņūkāslas slimības vīrusa antivielu noteikšanai paredzētos seroloģiskos testos, kas
pie 5 % prevalences spēj noteikt infekciju ar 95 % ticamību, iegūtie rezultāti tiem ir
negatīvi;]

ir pīles vai zosis, un augsti patogēniskās putnu gripas noteikšanai paredzētā viroloģiskā
izmeklēšanā, kurā ievērotas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 IV pielikuma prasības un
kura veikta nedēļā pirms brīža, kad putni iekrauti nosūtīšanai, iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.1.6.

48 stundu laikā pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību izcelsmes saimei un sūtījumā
ietilpstošajiem dzīvniekiem ir veikta klīniska inspekcija, un tiem nav novērotas šai sugai relevantu
sarakstā norādīto slimību klīniskās pazīmes vai attiecībā uz tiem nav radušās aizdomas par šādām
slimībām;

II.1.7.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam;

(9)[II.1.8.

kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

vai nu [tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai
vai
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II.2.
Sabiedrības veselības apliecinājums
(10)[II.2.1.
Izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā minētā Salmonella kontroles
programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par antibakteriālo
līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti sabiedrības veselībai bīstamu
Salmonella serotipu noteikšanas testi:

Saimes identifikācija

Putnu vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes, par
kuru ir zināmi testēšanas
rezultāti [dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(11)
pozitīvs

negatīvs

Pēdējo trīs nedēļu laikā pirms ievešanas Savienībā un tādu citu iemeslu dēļ, kas nav Salmonella
kontroles programma:
(2)vai nu [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, nav doti antibakteriāli
līdzekļi.]
(2)(12)vai [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, ir doti šādi antibakteriāli
līdzekļi: ……………………………………..]]
(10)[II.2.2. Kas attiecas uz vaislas mājputniem, II.2.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta ne
Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]
( 13)
[II.2.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija:
( 2)
vai nu [vaislas mājputniem saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem veikto Salmonella testu
rezultāti ir negatīvi.]
( 2)
vai
[dējējvistām (produktīviem mājputniem, kas tiek audzēti pārtikas olu ražošanai) saskaņā ar Komisijas
Lēmuma 2004/235/EK noteikumiem veikto Salmonella testu rezultāti ir negatīvi.]]
Piezīmes.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa
ūdensceļiem/jūru, dzīvnieku veselības/oficiālā sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras
pārvadājuma ilgumu.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.17. aile.

Ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts izcelsmes
dalībvalstī, tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(-u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju
veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma veterinārais/oficiālais sertifikāts, var norādīt. Ja
dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts šķērsojamajā
dalībvalstī, tā(to) oficiālā(-o) sertifikāta(-u) numurs(-i), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju
veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma veterinārais/oficiālais sertifikāts, jānorāda
obligāti.
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Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.05 vai 01.06.39.
“Kategorija”: izvēlēties
vienu no šiem: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts
vecāki /dējējvistiņas/citi.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

“Vaislas mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, kas paredzēti inkubējamo olu ražošanai, kā
definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 3. pantā.
Lieko svītrot.
“Produktīvie mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, ko audzē gaļas, pārtikas olu vai citu
produktu ražošanai vai medījamo putnu krājumu atjaunošanai, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 3. pantā.
Piemērot attiecībā uz vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem, kas paredzēti gaļas, pārtikas
olu vai citu produktu ražošanai.
Piemērot attiecībā uz produktīviem mājputniem, kas paredzēti medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo
sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot attiecībā uz pīlēm un zosīm. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot, ja sūtījums tiek nosūtīts no savākšanas operācijām apstiprināta objekta. Cik savākšanas
operāciju vienam sūtījumam vēl atļauts, ir atkarīgs no tā sūtījumā ietilpstošā dzīvnieka, kam bijis
lielākais savākšanas operāciju skaits. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā tai bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no zemāk
minētajiem serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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18. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU MAZĀK NEKĀ
20 MĀJPUTNUS (IZŅEMOT SKRĒJĒJPUTNUS) VAI MAZĀK NEKĀ
20 INKUBĒJAMAS MĀJPUTNU OLAS(IZŅEMOT SKRĒJĒJPUTNU OLAS)
(PARAUGS “POU-INTRA-LT20”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

šie(šīs) [mājputni, kas nav skrējējputni](1) [inkubējamas mājputnu olas, kas nav skrējējputnu
olas](1) un kas aprakstīti(-as) šā sertifikāta I daļā, ir no [reģistrēta](1) [apstiprināta](1) objekta, uz
kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš atrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota
putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

II.1.2.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie(šīs)
[mājputni, kas nav skrējējputni](1) [inkubējamās mājputnu olas, kas nav skrējējputnu olas](1) un kas
aprakstīti(-as) šā sertifikāta I daļā, ir no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta
cēloņa;

II.1.3.

šie [mājputni, kas nav skrējējputni](1) [inkubējamās mājputnu olas, kas nav skrējējputnu olas](1) un
kas aprakstīti(-as) šā sertifikāta I daļā, ir no saimes, kura izcelsmes objektā pastāvīgi uzturējusies
kopš izšķilšanās vai vismaz 21 pēdējo dienu pirms

II daļa. Apliecinājums

(1)(2)(3)(4)vai nu[sūtījuma
(1)(5)vai

II.1.4.

izvešanas;]

[olu savākšanas;]
[šiem mājputniem, kas nav skrējējputni un ir aprakstīti šā sertifikāta I daļā](2)(3)

vai [šie(šīs) [diennakti vecie cāļi, kas nav skrējēputnu cāļi](1) [inkubējamās mājputnu olas, kas nav
skrējējputnu olas](1) un kas aprakstīti(-as) I daļā, ir no saimes, kurai](4)(5)
21 dienas laikā pirms brīža, kad dzīvnieki iekrauti nosūtīšanai, bijuši negatīvi rezultāti seroloģiskos
un/vai bakterioloģiskos testos (6) uz:
(1)vai

nu [attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un Mycoplasma
gallisepticum;]

(1)vai

[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum,
Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un Mycoplasma gallisepticum;]

(1)vai

[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix un Anas
spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]

(1)(2)(3)((4)[II.1.5.

šie mājputni, kas nav skrējējputni un ir aprakstīti šā sertifikāta I daļā:

II.1.5.1.

pēdējo 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas nav bijuši saskarē ar tikko ievestiem
mājputniem vai putniem, kam veselības statuss ir zemāks;

II.1.5.2.

ir no saimes, kurā, īstenojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 3. panta
1. punktā paredzēto uzraudzību, pēdējo 21 dienu pirms sūtījuma izvešanas nav atklāti
apstiprināti mazpatogēniskās putnu gripas gadījumi;

II.1.5.3.

tie

(1)(7)vai

nu[a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]
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(1)(7)vai

[a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar [inaktivētu vakcīnu](1)
[dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem](1)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(1)(8)vai

[a)

ir paredzēti dalībvalstij vai tās zonai, kurai ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:

(1)(2)vai

nu [i)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

ii)

pirms sūtījuma izvešanas vismaz 14 dienas ir turēti izolācijā
oficiāla veterināra uzraudzībā izcelsmes objektā vai apstiprinātā
karantīnas objektā, kurā:

iii)

(1)(3)vai

-

vismaz pēdējo 21 dienu pirms pārvietošanas neviens
mājputns nav vakcinēts pret Ņūkāslas slimības vīrusa
infekciju;

-

minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;

-

karantīnas objektā nav vakcinēts;

izmantojot ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas ņemtus asins
paraugus, Ņūkāslas slimības vīrusa antivielu noteikšanai
paredzētos seroloģiskos testos, kas pie 5 % prevalences spēj
noteikt infekciju ar 95 % ticamību, iegūtie rezultāti tiem ir
negatīvi;]

[ir no saimes, kas:

(1)vai

nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēta, un Ņūkāslas
slimības vīrusa antivielu noteikšanai paredzētos seroloģiskos testos,
kas, izmantojot asins paraugus, veikti pēdējās 14 dienās pirms sūtījuma
izvešanas, pie 5 % prevalences nosakot infekciju ar 95 % ticamību,
iegūtie rezultāti tiem ir negatīvi;]

(1)vai

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti, un pēdējās
14 dienās pirms pārvietošanas, pie 5 % prevalences nosakot infekciju
ar 95 % ticamību, tiem ir veikts Ņūkāslas slimības vīrusa noteikšanas
tests, un iegūtie rezultāti tiem ir negatīvi;]]]
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(1)(4)vai

[i)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

ii)

ir no inkubējamām olām, kas:
-

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;

-

ir no saimēm, kuras

(1)vai

nu

(1)vai

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav
vakcinētas;]
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir
vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](1) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688
VI pielikuma
kritērijiem,
un
vakcinācija notikusi vismaz 30 dienas pirms
inkubējamo olu savākšanas](1)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
……………….
vecumā;]

iii)

[b)

(9)

II.1.5.4.

(1)(5)[II.1.5.

(datums)

…………….

nedēļu

ir no inkubatorija, kurā darba prakse nodrošina, ka šādas
inkubējamas olas gan laika, gan vietas ziņā tiek inkubētas pilnīgi
atsevišķi no inkubējamām olām, kas neatbilst ii) punktā
minētajiem nosacījumiem;]]

ir pīles vai zosis, un augsti patogēniskās putnu gripas noteikšanai paredzētā
viroloģiskā izmeklēšanā, kurā ir ievērotas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
IV pielikuma prasības un kura veikta nedēļā pirms brīža, kad putni iekrauti
nosūtīšanai, iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

48 stundu laikā pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību izcelsmes saimei un
sūtījumā ietilpstošajiem dzīvniekiem ir veikta klīniska inspekcija, un tiem nav novērotas
šai sugai relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskās pazīmes vai attiecībā uz tiem nav
radušās aizdomas par šādām slimībām;]

inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā,

II.1.5.1.
(1)vai

(1)vai

nu

ir no saimes, par kuru, pamatojoties uz
[klīnisku inspekciju, kas notikusi pēdējās 72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, un
objektā turētajiem pierakstiem par veselību un ražošanu, kas pārbaudīti pēdējās
72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, nekas neliecina par šai sugai relevantu sarakstā
norādīto slimību klīniskām pazīmēm vai par aizdomām, ka tajās ir šādas slimības;]
[ikmēneša veselības pārbaudes apmeklējumiem, no kā pēdējais noticis pēdējā 31 dienā
pirms šā sūtījuma izvešanas, un objektā turētajiem pierakstiem par veselību un ražošanu,
kas pārbaudīti pēdējās 72 stundās pirms šā sūtījuma izvešanas, nekas neliecina par šai
sugai relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskām pazīmēm vai par aizdomām, ka tajās
ir šādas slimības;]
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nu [II.1.5.2. ir no mājputnu saimes, kura pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēta;]

(1)(7)vai

[II.1.5.2. ir no saimes, kura pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēta ar [inaktivētu
vakcīnu](1) [dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem](1)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(1)(8)vai

[II.1.5.2. ir paredzēti dalībvalstij vai zonai, kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:
a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

ir no saimes, kas:

(1)vai
(1)vai

nu

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēta;]
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēta ar [inaktivētu
vakcīnu](1) [dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem, un vakcinācija notikusi vismaz
30 dienas pirms inkubējamo olu savākšanas](1)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]]]

II.1.6.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam.

II.2. Sabiedrības veselības apliecinājums
II.2.1.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, par [vaislas mājputniem, kas nav
skrējējputni](1) [produktīvajiem mājputniem, kas nav skrējējputni](1) [nokaušanai paredzētajiem
mājputniem, kas nav skrējējputni](1) [diennakti vecajiem cāļiem, kas nav skrējējputni](1) un kas
aprakstīti šajā sertifikātā, ar šo apliecinu, ka:
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(10)[II.2.1.1.

to izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās
īpašās prasības par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku
saimei ir veikti sabiedrības veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:

Putnu vecums

Saimes identifikācija

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes, par
kuru ir zināmi testēšanas
rezultāti [dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(11)
pozitīvs

negatīvs

Pēdējo trīs nedēļu laikā pirms ievešanas Savienībā un tādu citu iemeslu dēļ, kas nav
Salmonella kontroles programma:
(1)vai

nu [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, nav doti
antibakteriāli līdzekļi.]

(1)(12)vai
(10)[II.2.1.2.

[vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, doti šādi
antibakteriāli līdzekļi: …………………………………….]]

Kas attiecas uz vaislas mājputniem, II.2.1.1. punktā minētajā kontroles programmā
nav atklāta ne Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]

( 13)

[II.2.1.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija:
( 1)

vai nu [vaislas mājputniem saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK
noteikumiem veikto Salmonella testu rezultāti ir negatīvi;]

( 1)

vai

[dējējvistām (produktīviem mājputniem, kas tiek audzēti pārtikas olu
ražošanai) saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2004/235/EK noteikumiem
veikto testu rezultāti ir negatīvi.]]

Piezīmes.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.05, 01.06.39, 04.07.
“Kategorija”: izvēlēties
vienu no šiem: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts
vecāki /dējējvistiņas/citi.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Lieko svītrot.
Piemērot attiecībā uz vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem. Ja uz šo sūtījumu neattiecas,
svītrot.
Piemērot attiecībā uz nokaušanai paredzētiem mājputniem. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot attiecībā uz diennakti veciem cāļiem. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot attiecībā uz inkubējamām olām. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Ja dzīvnieki pret jebkura Salmonella vai Mycoplasma serotipa infekciju ir vakcinēti, jāizmanto tikai
bakterioloģiska testēšana. Apstiprināšanas metodei jābūt tādai, lai dzīvus vakcīnas celmus būtu
iespējams atšķirt no cirkulējošajiem celmiem.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo
sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot attiecībā uz pīlēm un zosīm, izņemot tās, kas paredzētas nokaušanai. Ja uz šo sūtījumu
neattiecas, svītrot.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no zemāk
minētajiem serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

L 113/161

19. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU MĀJPUTNUS, KURI IR
PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “POU-INTRA-Y”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POU-INTRA-Y”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

mājputni, kas paredzēti nokaušanai(1) un aprakstīti šā sertifikāta I daļā, kopš izšķilšanās vai vismaz
pēdējo 21 dienu pirms šā sūtījuma izvešanas ir pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;

II.1.2.

I daļā aprakstītie mājputni ir no objekta, uz kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš
neatrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību
dēļ;

II.1.3.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītie mājputni nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa;

II.1.4.

I daļā aprakstītie mājputni:

II daļa. Apliecinājums

(2)(3)vai nu[pret
(2)(3)vai

Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu novājinātu
vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(2)(4)vai

[ir paredzēti dalībvalstij vai tās zonai, kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, un ir no saimēm, kuras:
(2)vai

nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas, un Ņūkāslas slimības vīrusa
antivielu noteikšanai paredzētos seroloģiskos testos, kas, izmantojot asins paraugus, veikti
pēdējās 14 dienās pirms sūtījuma izvešanas, pie 5 % prevalences nosakot infekciju ar
95 % ticamību, iegūtie rezultāti tām ir negatīvi;]

(2)vai

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas, un pēdējo 14 dienu laikā pirms
pārvietošanas, pie 5 % prevalences nosakot infekciju ar 95 % ticamību, tām ir veikts
Ņūkāslas slimības vīrusa noteikšanas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

II.1.5.

pēdējās 5 dienās pirms sūtījuma izvešanas izcelsmes saimei un sūtījumā ietilpstošajiem
dzīvniekiem ir veikta klīniska inspekcija, un tiem nav novērotas šai sugai relevantu sarakstā
norādīto slimību klīniskās pazīmes vai attiecībā uz tiem nav radušās aizdomas par šādām slimībām;

II.1.6.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam;
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(5)[II.1.7.

kopš izvešanas no izcelsmes objektiem un pirms nonākšanas šajā savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātajā objektā neviens no šā sūtījuma dzīvniekiem nav bijis vairāk kā divās savākšanas
operācijās, un

( 2)

vai nu [tie ir atvesti no saviem izcelsmes objektiem.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis vienā savākšanas operācijā, kas īstenota
apstiprinātā objektā.]]

( 2)

[vismaz viens no šā sūtījuma dzīvniekiem ir bijis divās savākšanas operācijās, kas īstenotas
apstiprinātā objektā.]]

vai
vai

II.2.

Sabiedrības veselības apliecinājums
[II.2.1.
to izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā minētā Salmonella
kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības
par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, un minētajai saimei ir veikti
sabiedrības veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:

( 6)

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti (7)
pozitīvs

negatīvs

Citu iemeslu, nevis Salmonella kontroles programmas dēļ:
vai nu [mājputniem, kas paredzēti nokaušanai, nav doti antibakteriāli līdzekļi;]
( 2)( 8)
vai[mājputniem, kas paredzēti nokaušanai, ir doti šādi antibakteriāli līdzekļi:
…………………………………………………………..;]]
Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, izmantojot izcelsmes saimniecībā ņemtus
paraugus, mājputni uz Regulas (EK) Nr. 2160/2003 9. panta 3. punkta pamata ir saskaņā ar
Padomes Lēmumā 95/410/EK paredzētajām procedūrām mikrobioloģiski testēti, un iegūtie
rezultāti uz Salmonella ir negatīvi.]
( 2)

( 9)

[II.2.2.

Piezīmes.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa
ūdensceļiem/jūru, dzīvnieku veselības/oficiālā sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras
pārvadājuma ilgumu.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.17. aile.

Ja dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts izcelsmes
dalībvalstī, var norādīt tā(to) oficiālā(-o) dokumenta(-u) numuru(-s), uz kā pamata šajā savākšanas
operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma veterinārais/oficiālais sertifikāts. Ja
dzīvnieki tiek nosūtīti no objekta, kas savākšanas operāciju veikšanai apstiprināts šķērsojamajā
dalībvalstī, tā(to) oficiālā(-o) sertifikāta(-u) numurs(-i), uz kā pamata šajā savākšanas operāciju
veikšanai apstiprinātajā objektā ir izdots šā sūtījuma veterinārais/oficiālais sertifikāts, jānorāda
obligāti.

I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.05 vai 01.06.39.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

“Nokaušanai paredzēti mājputni” ir mājputni, ko tieši vai pēc savākšanas operācijas paredzēts
transportēt uz kautuvi, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 3. pantā.
Lieko svītrot.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo
sūtījumu neattiecas, svītrot.
Piemērot, ja sūtījums tiek nosūtīts no savākšanas operācijām apstiprināta objekta. Cik savākšanas
operāciju vienam sūtījumam vēl atļauts, ir atkarīgs no tā sūtījumā ietilpstošā dzīvnieka, kam bijis
lielākais savākšanas operāciju skaits. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Šī garantija attiecas tikai uz Gallus gallus sugas mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šiem
serotipiem: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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20. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU NOTEIKTAS BEZPATOGĒNU OLAS
(PARAUGS “POU-INTRA-SPF”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POU-INTRA-SPF”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

noteiktās bezpatogēnu olas (1), kas aprakstītas šā sertifikāta I daļā, ir nosūtītas no objekta, kurš
apstiprināts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. pantu, uz kuru neattiecas
pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota putnu sugām
relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

II.2.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, noteiktās
bezpatogēnu olas, kas aprakstītas I daļā, nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība
bez noteikta cēloņa;

II.3.

noteiktās bezpatogēnu olas, kas aprakstītas I daļā, nāk no saimēm, kuras, kā aprakstīts Eiropas
farmakopejā, ir brīvas no noteiktiem patogēniem, un visu šā īpašā statusa iegūšanai veikto testu
un klīnisko izmeklēju mu rezultāti ir bijuši labvēlīgi;

II.4.

noteiktās bezpatogēnu olas, kas aprakstītas I daļā, ir individuāli marķētas ar izcelsmes objekta
apstiprinājuma numuru;

II.5.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. pantam.

Piezīmes.
Šis veterinārais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“Vecums”: ievākšanas datums.

II daļa.
(1)

“Noteiktas bezpatogēnu olas” ir inkubējamas olas, kas iegūtas no tādām vistu saimēm, kuras, kā
aprakstīts Eiropas farmakopejā, ir brīvas no noteiktiem patogēniem, un paredzētas tikai diagnostikai,
izpētei vai lietošanai farmācijā, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 3. pantā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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21. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU NEBRĪVĒ TURĒTUS PUTNUS (PARAUGS
“CAPTIVE-BIRDS-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “CAPTIVE-BIRDS-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

nebrīvē turētie putni, kas aprakstīti šā sertifikāta I daļā, kopš izšķilšanās vai vismaz pēdējo
21 dienu pirms šā sūtījuma izvešanas ir pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā;

II.1.2.

nebrīvē turētie putni, kas aprakstīti I daļā, nāk no [reģistrēta](1) [norobežota](1) objekta, uz kuru
neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas kādā ierobežojumu zonā, kas izveidota
putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

II.1.3.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, nebrīvē
turētie putni, kas aprakstīti I daļā, nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez
noteikta cēloņa;

II.1.4.

nebrīvē turētie putni, kas aprakstīti I daļā:

II daļa. Apliecinājums

(1)(2)vai

nu [a)

(1)(2)(3)vai

[a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar [inaktivētu vakcīnu](1) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem](1)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]

(1)(4)vai

[a)

ir nebrīvē turēti vistveidīgo sugām piederīgi putni, kas paredzēti dalībvalstij vai tās zonai,
kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”,
un:
i)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

ii)

pirms sūtījuma izvešanas vismaz 14 dienas turēti izolācijā oficiāla veterināra
uzraudzībā izcelsmes objektā vai apstiprinātā karantīnas objektā, kurā:

iii)

-

vismaz pēdējo 21 dienu pirms pārvietošanas neviens putns nav vakcinēts
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

-

minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;

-

karantīnas objektā nav vakcinēts;

izmantojot ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas ņemtus asins paraugus,
Ņūkāslas slimības vīrusa antivielu noteikšanai paredzētos seroloģiskos testos,
kas pie 5 % prevalences spēj noteikt infekciju ar 95 % ticamību, iegūtie
rezultāti tiem ir negatīvi;]
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Se rtifikāta paraugs “CAPTIVE-BIRDS-INTRA”
(5)[b)

pieder pie papagaiļu dzimtas, un
i)

ir individuāli identificēti
(ES) 2019/2035 76. pantu;

(ii)

nāk no objekta, kurā:

(1)vai
(1)

vai

saskaņā

ar

Komisijas

Deleģētās

regulas

nu [vismaz 6 mēnešus pirms šā sūtījuma izvešanas nav apstiprināta putnu
hlamidioze;]
[pēdējos 6 mēnešos pirms šā sūtījuma izvešanas, bet ne pēdējās 60 dienās, ir
apstiprināta putnu hlamidioze, un ir tikuši piemēroti Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 59. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

iii)
(1)vai
(1)

vai

nu [nav bijuši saskarē ar nebrīvē turētiem putniem no objektiem, kuros pēdējās
60 dienās pirms pārvietošanas ir diagnosticēta putnu hlamidioze;]
[ir bijuši saskarē ar nebrīvē turētiem putniem, kuriem pēdējās 60 dienās pirms
pārvietošanas diagnosticēta putnu hlamidioze, un vismaz 14 dienas pēc šādas
saskares tie ir laboratoriski testēti uz putnu hlamidiozi, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]

II.1.5.

pēdējās 48 stundās pirms sūtījuma izvešanas izcelsmes saimei un sūtījumā ietilpstošajiem
dzīvniekiem ir veikta klīniska inspekcija, un tiem nav novērotas šai sugai relevantu sarakstā
norādīto slimību klīniskās pazīmes vai attiecībā uz tiem nav radušās aizdomas par šādām slimībām;

II.1.6.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam.

(6)[II.1.7.

nebrīvē turētie putni, kas aprakstīti I daļā, ir Savienībā ievesti no kādas trešās valsts, tās teritorijas
vai zonas, un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 II daļas 3. sadaļas 2. nodaļas
2. iedaļas normām galamērķī Savienībā ir karantinēti apstiprinātā karantīnas objektā.]

Piezīmes.
Šis veterinārais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
šā veterinārā sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.36.31, 01.06.32 vai 01.06.39.

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “CAPTIVE-BIRDS-INTRA”

II daļa.
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Lieko svītrot.
Svītrot attiecībā uz tādiem nebrīvē turētu pie vistveidīgo sugām piederīgu putnu sūtījumiem, kas no
dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez
vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu, kurai ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz baložu sūtījumiem.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz tādiem nebrīvē turētu pie vistveidīgo sugām piederīgu putnu
sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu, kurai ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.
Šī garantija ir vajadzīga tikai attiecībā uz papagaiļu dzimtas putnu sūtījumiem. Ja uz šo sūtījumu
neattiecas, svītrot.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz tādiem nebrīvē turētu putnu sūtījumiem, kas Savienībā ievesti no
kādas trešās valsts vai tās zonas. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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22. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU INKUBĒJAMAS NEBRĪVĒ TURĒTU
PUTNU OLAS (PARAUGS “HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

(2)(3)vai

nebrīvē turēto putnu inkubējamās olas (1), kas aprakstītas šā sertifikāta I daļā, nāk no [reģistrēta](2)
[norobežota](2) objekta, uz kuru neattiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kurš neatrodas kādā
ierobežojumu zonā, kas izveidota putnu sugām relevantu sarakstā norādītu slimību dēļ;

nu [II.1.2. inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā:
(2)vai

nu [a)

(2)vai

[a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
VI pielikuma kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)

II daļa. Apliecinājums

………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]
(2)vai

nu [b)

[ir no mājputnu saimēm, kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]

(2)vai

[b)

ir no mājputnu saimēm, kuras pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar
[inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu novājinātu vakcīnu, kas atbilst Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma kritērijiem](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]]

(2)(4)vai

[II.1.2. inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā, ir vistveidīgo sugām piederīgu nebrīvē turētu putnu
inkubējamas olas, kuras paredzētas dalībvalstij vai zonai, kam piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un:
a)

tās nav vakcinētas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

b)

tās ir no saimēm, kuras

(2)vai
(2)vai

nu[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar [inaktivētu vakcīnu](2) [dzīvu
novājinātu vakcīnu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VI pielikuma
kritērijiem, un vakcinācija notikusi vismaz 30 dienas pirms inkubējamo olu
savākšanas](2)
…………………………………………………..
(vakcīnā izmantotā celma nosaukums)
………………. (datums) ……………. nedēļu vecumā;]]
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II.1.3.

nebrīvē turēto putnu inkubējamās olas, kas aprakstītas I daļā, ir no saimēm, kurām pēdējās
48 stundās pirms sūtījuma izvešanas izcelsmes ir veikta klīniska inspekcija un nav novērotas šai
sugai relevantu sarakstā norādīto slimību klīniskās pazīmes vai attiecībā uz tām nav radušās
aizdomas par šādām slimībām;

II.1.4.

ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu konteineros, kuri atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 5. pantam, un transportlīdzeklī, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. pantam.

Piezīmes.
Šis veterinārais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.30. aile.

Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
04.07.
“Vecums”: ievākšanas datums.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

“Inkubējamās olas”, kas definētas Regulas (ES) 2016/429 4. panta 44. punktā.
Lieko svītrot.
Svītrot, ja šis sūtījums no dalībvalsts vai tās zonas, kam nav statusa “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīts uz dalībvalsti vai zonu, kam ir piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija ir vajadzīga attiecībā uz tādiem vistveidīgo sugām piederīgu nebrīvē turētu putnu
inkubējamu olu sūtījumiem, kas no dalībvalsts vai tās zonas, kurai nav statusa “brīva no Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, tiek sūtīti uz dalībvalsti vai zonu, kurai ir piešķirts statuss
“brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”. Ja uz šo sūtījumu neattiecas, svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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23. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPU SPERMAS SŪTĪJUMUS.
LIELLOPU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ
AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA,
KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “BOV-SEM-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. I daļā aprakstītā liellopu sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(1), kā arī
nosūtīta no tāda spermas vākšanas centra, kas:
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;

II.2. I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no tādiem donordzīvniekiem:
kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.2.2.

kas pirms II.2.6. punktā minētās karantīnas sākuma nākuši no tādiem objektiem kādā
dalībvalstī vai tās zonā vai no tādiem kādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas
kompetentās iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem:

II daļa. Apliecinājums

II.2.1.

II.2.2.1.

( 2)

kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz
3 mēnešus, un

vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 2)

vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma
ir vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un
nagu sērgu ir pārbaudīti 5 % (vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam
visās reizēs ņemtā spermas daudzuma, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.2.2.2.

kuri ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae
un M. tuberculosis) infekcijas, un tie nekad iepriekš nav turēti objektā ar
zemāku veselības statusu;

II.2.2.3.

kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie
nekad iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;

( 2)

vai nu [II.2.2.4.
( 2)

vai [II.2.2.4.

kuri ir brīvi no govju enzootiskās leikozes, un tie nekad iepriekš nav turēti
objektā ar zemāku veselības statusu;]
kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un donordzīvnieki nav sasnieguši
2 gadu vecumu un dzimuši mātītēm, kas pēc dzīvnieka atšķiršanas no mātes
seroloģiski testētas uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
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( 2)

vai [II.2.2.4.

kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un donordzīvnieki ir sasnieguši
2 gadu vecumu un seroloģiski testēti uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]

vai nu [II.2.2.5.

kuri ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta, un tie nekad iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības
statusu;]

( 2)

( 2)

vai [II.2.2.5.

kuri nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta, un, izmantojot asins paraugu, donordzīvnieki testēti seroloģiski
(uz visu vīrusu), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.2.2.6.

kuros 30 dienu laikā nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un

( 2)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus;]

( 2)

[pēdējos 2 gados šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi,
līdz

vai nu
vai

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku
izvešanas, objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
II.2.3.

kam datumā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
novēroti pārnēsājamu dzīvnieku slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;

II.2.4.

kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
38. pantā;

II.2.5.

kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas pirmās dienas un tās ievākšanas periodā:
II.2.5.1.

ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un
nagu sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas,
kontagiozās govju pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta vai attiecībā uz
liellopiem relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;

II.2.5.2.

ir turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un B.
suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), govju enzootisko leikozi, govju infekciozo
rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, govju virusālo diareju,
epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, zilās mēles slimības vīrusa
infekciju (1.–24. serotips), govju kampilobakteriozi un trihomonozi;

II.2.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar II.2.5.1. punktā
minēto slimību gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri
neatbilst II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.2.5.4.

nav izmantoti vaislai;
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kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā,
ir atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.2.6.1.

tā neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. punktā minēto slimību
dēļ;

II.2.6.2.

tajā vismaz 30 dienas nav ziņots ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām
slimībām;

II.2.6.3.

tā atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;

II.2.6.4.

tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kad dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;

kas ir turēti spermas vākšanas centrā:
II.2.7.1.

kurš neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. minēto slimību dēļ;

II.2.7.2.

kurā ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām slimībām nav ziņots vismaz
30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un
( 2)( 3)

[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]

( 2)( 4)

[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz citu dalībvalsti;]

II.2.7.3.
II.2.8.

kurš atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:

( 2)

vismaz 60 dienas pirms šīs spermas ievākšanas un tās laikā turēti tādā dalībvalstī
vai tās zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav apstiprināti
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]

( 2)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās
laikā tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā ar
apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programmu;]

( 2)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās
laikā tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā,
kur spermas sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa
dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs sezonāli
slimībrīvās zonas izveidošanai un spermas sūtījuma pieņemšanai;]

vai nu [II.2.8.1.

un/vai[II.2.8.2.

un/vai[II.2.8.3.
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( 2)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]

( 2)

no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras spermas ievākšanas datuma, tie ir
seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu
antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

( 2)

izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā, pēdējā
ievākšanas reizē un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testu vajadzībām
vismaz reizi 7 dienās un PĶR vajadzībām vismaz reizi 28 dienās, — tiem ir veikts
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) ierosinātāja identifikācijas tests,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

un/vai[II.2.8.4.
un/vai[II.2.8.5.

un/vai[II.2.8.6.

II.2.9.

kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 2)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā dalībvalstī
vai tās zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par EHDV (1–7) nav ziņots
vismaz iepriekšējos 2 gadus;]

( 2)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]

( 2)

tie ir uzturējušies šajā dalībvalstī, kurā saskaņā ar oficiāliem konstatējumiem ir
šādi EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar
šādiem testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:

vai nu [II.2.9.1.

un/vai[II.2.9.2.
un/vai[II.2.9.3.

( 2)

spermas ievākšanas periodā vismaz reizi 60 dienās un no 28. līdz 60.
dienai pēc spermas pēdējās ievākšanas — seroloģisks tests, ar ko
nosaka antivielas pret EHDV 1–7, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

( 2)

izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā,
pēdējā ievākšanā un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testa
vajadzībām vismaz reizi 7 dienās vai PĶR vajadzībām vismaz reizi
28 dienās, — EHDV 1–7 ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]

vai nu[II.2.9.3.1.

un/vai[II.2.9.3.2.

II.2.10.

kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti 30 dienu laikā pirms II.2.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta b) apakšpunktu, un, izņemot govju
virusālās diarejas antivielu noteikšanas testu, kurš minēts II.2.10.5.2. punktā, iegūtie
rezultāti ir negatīvi:
II.2.10.1.

Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekcijas noteikšanai: intradermālais tuberkulīna tests, kas
minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļas 1. punktā;
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II.2.10.2.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

( 2)( 5)

[II.2.10.3. govju enzootiskās leikozes noteikšanai: seroloģiskais tests, kas minēts
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļas a) punktā;]

II.2.10.4.

govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta noteikšanai,
ja dzīvnieki nav ievesti no objekta, kurš ir brīvs no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta: asins parauga (vesela vīrusa)
seroloģiskais tests;

II.2.10.5.

govju virusālās diarejas noteikšanai:
II.2.10.5.1. vīrusa izolācijas tests, vīrusa genoma tests vai vīrusa antigēna tests
un
II.2.10.5.2. seroloģiskais antivielu noteikšanas tests;

II.2.11.

kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti ne agrāk kā 21 dienu vai — attiecībā uz
II.2.11.4. un II.2.11.5. punktā minētajiem testiem — ne agrāk kā 7 dienas pēc II.2.6. punktā
minētās karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta b) apakšpunktu, un, izņemot
govju virusālās diarejas antivielu noteikšanas testu, kurš minēts II.2.11.3.2. punktā, iegūtie
rezultāti ir negatīvi:
II.2.11.1.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

II.2.11.2.

govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta noteikšanai:
asins parauga (vesela vīrusa) seroloģiskais tests;

II.2.11.3.

govju virusālās diarejas noteikšanai:
II.2.11.3.1. vīrusa izolācijas tests, vīrusa genoma tests vai vīrusa antigēna tests
un
II.2.11.3.2. seroloģiskais antivielu noteikšanas tests;

II.2.11.4.

govju kampilobakteriozes (Campylobacter fetus ssp. venerealis) noteikšanai:

( 2)

vai nu [II.2.11.4.1.

( 2)

vai

[II.2.11.4.2.

dzīvniekiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem vai kas kopš šā vecuma
pirms
II.2.6. punktā
minētās
karantīnas
sākuma turēti
viendzimuma grupā bez saskares ar sievišķās kārtas
dzīvniekiem, — viens tests, kas veikts, izmantojot mākslīgās
vagīnas nomazgājuma paraugu vai prepūcija paraugu;]
testi, kas veikti, izmantojot mākslīgās vagīnas nomazgājuma
paraugus vai prepūcija paraugus, kuri ņemti trijos atsevišķos
piegājienos ar vismaz 7 dienu starplaiku;]
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II.2.11.5.

trihomonozes (Trichomonas foetus) noteikšanai:

( 2)

vai nu [II.2.11.5.1.

( 2)

vai

II.2.12.
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[II.2.11.5.2.

dzīvniekiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem vai kas kopš šā vecuma
pirms
II.2.6. punktā
minētās
karantīnas
sākuma turēti
viendzimuma grupā bez saskares ar sievišķās kārtas
dzīvniekiem, — viens tests, kas veikts, izmantojot prepūcija
paraugu;]
testi, kas veikti, izmantojot prepūcija paraugus, kuri ņemti trijos
atsevišķos piegājienos ar vismaz 7 dienu starplaiku;]

kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie obligātie rutīnas testi,
kuri vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas
2. punktu:
II.2.12.1.

Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekcijas noteikšanai: intradermālais tuberkulīna tests, kas
minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļas 1. punktā;

II.2.12.2.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

II.2.12.3.

govju enzootiskās leikozes noteikšanai: seroloģiskais tests, kas minēts
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļas a) punktā;

II.2.12.4.

govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta noteikšanai:
asins parauga (vesela vīrusa) seroloģiskais tests;

( 2)( 6)

[II.2.12.5. govju virusālās diarejas noteikšanai: seroloģiskais tests, ar ko nosaka antivielu;]

( 2)( 7)

[II.2.12.6. govju kampilobakteriozes (Campylobacter fetus ssp. venerealis) noteikšanai:
tests, kas veikts, izmantojot prepūcija paraugu;]

( 2)( 7)

[II.2.12.7. trihomonozes noteikšanai: (Trichomonas foetus): tests, kas veikts, izmantojot
prepūcija paraugu.]

II.3.

I daļā aprakstītā sperma
II.3.1.

ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;

II.3.2.

ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.3.3.

ir transportēta konteinerā, kas:
II.3.3.1.

pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.3.3.2.

pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 3)

[II.3.3.3.ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kurš iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
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šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.4.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai
ir pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas jo īpaši pret kampilobaktērijām,
leptospirām un mikoplazmām iedarbīgas antibiotikas un to maisījumi:
( 2)

vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]

( 2)

vai

( 2)

[linkomicīna-spektinomicīna
maisījums;]

(150/300 μg),

penicilīna

(500 IU)

un

streptomicīna

(500 μg)

vai

[amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]

vai

[tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (8) …………………………………………………, kura
baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:

( 2)

- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]
II.4.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas ne
mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā, kam
ir vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti Regulas
(ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā minētajā
sarakstā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(4)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(5)
Nepiemērot attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir no objekta, kurš nav brīvs no govju enzootiskās leikozes, un kas
jaunāki par 2 gadiem, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/686 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā.
(6)
Piemērot tikai attiecībā uz seronegatīviem dzīvniekiem.
(7)
Piemērot tikai attiecībā uz buļļiem, ko izmanto par spermas donoriem, vai tādiem buļļiem, kas saskaras ar
buļļiem, kurus izmanto par spermas donoriem. Buļļus, no kuriem spermas ievākšanu atsāk pēc vairāk nekā
sešu mēnešu atpūtas perioda, testē 30 dienu laikā pirms spermas ieguves atsākšanas.
(8)
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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24. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. LIELLOPU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 88/407/EEK, KURA GROZĪTA AR
PADOMES DIREKTĪVU 2003/43/EK, PĒC 2004. GADA 31. DECEMBRA UN PIRMS
2021. GADA 21. APRĪĻA UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO
SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “BOV-SEM-BINTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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EIRO PAS SAVIENĪBA

Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-B-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.1.

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītā sperma:
II.1.1.

ir ievākta, apstrādāta un glabāta spermas vākšanas centrā(1), ko apstiprinājusi un uzrauga
kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma I nodaļas 1. punktu
un II nodaļas 1. punktu;

II.1.2.

ir ievākta no buļļiem, kas:
II.1.2.1. atbilst Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I un II nodaļas prasībām;

( 2)

vai nu II.1.2.2. [12 mēnešu laikā pirms ievākšanas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;]

II daļa. Apliecinājums

( 2)

vaiII.1.2.2. [mazāk nekā 12 mēnešus, taču vairāk nekā 30 dienas pirms ievākšanas ir
vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, un 5 % spermas devu no katra vākuma
(vismaz piecas pajetes) ir iesniegtas mutes un nagu sērgas vīrusa izolēšanas
testam, kurš veikts (………………………… ) laboratorijā(3), kas atrodas
saņēmējā dalībvalstī vai ir tās norīkota, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.1.3.

ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst standartiem, kuri
noteikti Direktīvas 88/407/EEK C pielikumā;

II.1.4.

vismaz 30 dienas tūlīt pēc ievākšanas ir glabāta pienācīgos apstākļos (4).

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile. Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs (definēts Direktīvas 88/407/EEK 2. panta b) punkta
pirmajā ievilkumā), kurā sperma ievākta.
I.12. aile. Galamērķa vieta ir tas spermas vākšanas vai glabāšanas centrs (definēts Direktīvas 88/407/EEK
2. panta b) punktā) vai saimniecība, uz kuru spermu nosūta.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile. Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.12. ailē un
kurā sperma ievākta.
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Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-B-INTRA”

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 88/407/EEK 5. panta 2. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
Laboratorijas nosaukums.
Attiecībā uz svaigu spermu drīkst svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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31.3.2021.

25. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. LIELLOPU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 88/407/EEK, KURA GROZĪTA AR
PADOMES DIREKTĪVU 93/60/EK, PIRMS 2005. GADA 1. JANVĀRA UN PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ
TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “BOV-SEM-C-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-C-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.1.

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

IMSOC numurs

II.b

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.1.

a)

ir apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma I nodaļas
nosacījumiem;

b)

darbojas un tiek uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma II nodaļas
nosacījumiem;

I daļā aprakstītās spermas ievākšanas laikā visi liellopi spermas vākšanas centrā:
a)

bija ievesti no tādiem ganāmpulkiem un/vai dzimuši tādām mātēm, kas atbilst
Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta b) un c) apakšpunkta
nosacījumiem;

b)

30 dienās pirms karantīnas izolācijas perioda tiem, iegūstot negatīvus rezultātus, ir
veikti:

II daļa. Apliecinājums

II.1.2.

I daļā aprakstītā sperma ir pirms 2004. gada 31. decembra ievākta spermas vākšanas centrā(1),
kas:

c)

d)

-

testi, kas paredzēti Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta
d) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā, un

-

seruma neitralizācijas tests vai ELISA tests
rinotraheītu/infekciozo pustulozo vulvovaginītu, un

-

liellopu virusālās diarejas vīrusa izolēšanas tests (fluorescējošo antivielu tests vai
imunoperoksidāzes tests), kas jauniem dzīvniekiem veikts tikai pēc sešu mēnešu
vecuma;

uz

govju

infekciozo

atbilst prasībai par 30 dienu karantīnas izolācijas periodu un tiem, iegūstot vajadzīgos
negatīvos rezultātus, ir veikti šādi veselības testi:
-

seroloģiskais brucelozes tests, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK
C pielikumā aprakstīto procedūru,

-

izmantojot prepūcija vai mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu — vai nu
imunofluorescējošo antivielu tests, vai mikrobioloģisko kultūru tests, ar ko
nosaka embriju inficēšanos ar Campylobacter fetus, bet sievišķās kārtas
dzīvniekiem — attiecīgais vagīnas gļotādas aglutinācijas tests;

-

izmantojot prepūcija vai mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu —
mikroskopiska izmeklēšana un mikrobioloģisko kultūru tests, ar ko nosaka
embriju inficēšanos ar Trichomonas foetus, bet sievišķās kārtas dzīvniekiem —
attiecīgais vagīnas gļotādas aglutinācijas tests;

tiem vismaz reizi gadā ir veiktas Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma II nodaļas
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās regulārās pārbaudes, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;
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Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-C-INTRA”

I daļā aprakstītās spermas ievākšanas brīdī:
a)

visiem vākšanas centrā esošajiem sievišķās kārtas liellopiem vismaz reizi gadā ticis
veikts vagīnas gļotādas aglutinācijas tests uz Campylobacter fetus infekciju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;

b)

12 mēnešos pirms ievākšanas, izmantojot prepūcija audu vai mākslīgās vagīnas
nomazgājumu paraugu, visiem spermas ražošanai izmantotajiem buļļiem ticis veikts vai
nu fluorescējošo antivielu tests, vai mikrobioloģiskās kultūras tests uz Campylobacter
fetus, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no buļļiem, kas atrodas spermas vākšanas centrā, kurā:

( 2)

vai nu [ne visi liellopi ir vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu un tiem vismaz reizi gadā ir
veikts seruma neitralizācijas tests vai ELISA tests uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo
pustulozo vulvovaginītu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

( 2)

[liellopiem, kas pret govju infekciozo rinotraheītu nav vakcinēti, vismaz reizi gadā ir veikts
seruma neitralizācijas tests vai ELISA tests uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo
pustulozo vulvovaginītu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un uz govju infekciozo rinotraheītu
nav testēti buļļi, kas pret govju infekciozo rinotraheītu ir vakcinēti, pirmoreiz vakcinējot
mākslīgās apsēklošanas centrā pēc tāda seruma neitralizācijas testa vai ELISA testa uz govju
infekciozo rinotraheītu/infekciozo pustulozo vulvovaginītu, kura rezultāti bijuši negatīvi, un
pēc pirmās vakcinācijas ne retāk kā ar sešu mēnešu starplaikiem regulāri revakcinēti;]

II.1.5.

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no buļļiem, kas:

vai

II.1.5.1.
( 2)

vai nu [12 mēnešu laikā pirms ievākšanas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;]

( 2)

vai

[mazāk nekā 12 mēnešus, taču vairāk nekā 30 dienas pirms ievākšanas ir vakcinēti
pret mutes un nagu sērgu, un 5 % spermas devu no katra vākuma (vismaz piecas
pajetes) ir iesniegtas mutes un nagu sērgas vīrusa izolēšanas testam, kurš veikts
(…………………………………) laboratorijā(3), kas atrodas saņēmējā dalībvalstī vai
ir tās norīkota, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.1.5.2.
( 2)

vai nu [pret govju infekciozo rinotraheītu nav vakcinēti,]

( 2)

vai

II.1.6.
II.1.7.

[ir vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu saskaņā ar II.1.4. punktu;]

I daļā aprakstītā sperma vismaz 30 dienas tūlīt pēc ievākšanas ir glabāta pienācīgos apstākļos

(4);

I daļā aprakstītā sperma uz iekraušanas vietu ir nosūtīta aizplombētā konteinerā, numurēta ar
I.19. ailē norādīto numuru.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.

L 113/196

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-C-INTRA”

I daļa.
I.11. aile. Izcelsmes vieta ir spermas vākšanas centrs (definēts Direktīvas 88/407/EEK 2. panta b) punkta pirmajā
ievilkumā), kurā sperma ievākta.
I.12. aile. Galamērķa vieta ir spermas vākšanas vai glabāšanas centrs (definēts Direktīvas 88/407/EEK 2. panta
b) punktā) vai saimniecība, uz kuru spermu nosūta.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile. Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg, un tam jābūt pirms 2004. gada 31. decembra.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.11. ailē un
kurā sperma ievākta.
II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 88/407/EEK 5. panta 2. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
Laboratorijas nosaukums.
Attiecībā uz svaigu spermu drīkst svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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26. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPU OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. LIELLOPU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN
DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “BOVOOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

[II.1. in vivo iegūtos liellopu embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un
nosūtījusi tāda embriju vākšanas brigāde(2),
II.1.1.

ko ir apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas ir tās reģistrā;

II.1.2.

kas atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām,
infrastruktūru un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 2. daļā;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[II.1. šos liellopu oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/ mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti
I daļā, ir ievākusi vai radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves
brigāde(2),

II.2.

II.1.1.

ko ir apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas ir tās reģistrā;

II.1.2.

kas atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām,
infrastruktūru un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 2. un 3. daļā;]

oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēti mākslīgai reprodukcijai un iegūti no tādiem
donordzīvniekiem,
II.2.1.

kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.2.2.

kas nāk no tādiem objektiem kādā dalībvalstī vai tās zonā vai no kādas trešās valsts,
tās teritorijas vai zonas kompetentās iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem:
II.2.2.1.

kuri ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M.
caprae un M. tuberculosis) infekcijas, un tie nekad iepriekš nav turēti
objektā ar zemāku veselības statusu;

II.2.2.2.

kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un
tie nekad iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;

( 1)

vai nu [II.2.2.3.
( 1)

kuri ir brīvi no govju enzootiskās leikozes, un tie nekad iepriekš nav
turēti objektā ar zemāku veselības statusu;]

vai [II.2.2.3.

kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un par izcelsmes objektu
atbildīgais oficiālais veterinārārsts ir apliecinājis, ka vismaz iepriekšējos
3 gadus tajā nav bijis klīnisku govju enzootiskās leikozes gadījumu;]

vai nu [II.2.2.4.

kuri ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta, un tie nekad iepriekš nav turēti objektā ar zemāku
veselības statusu;]

( 1)
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( 1)

vai [II.2.2.4.

kuri nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta, un par izcelsmes objektu atbildīgais oficiālais
veterinārārsts ir apliecinājis, ka vismaz iepriekšējos 12 mēnešus tajā nav
bijis klīnisku govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta gadījuma;]

II.2.2.5.

kurā 30 dienu laikā pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un

( 1)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]

( 1)

[pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma
uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz

vai nu

vai

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto
dzīvnieku izvešanas, objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.3.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi
vai klīniskās pazīmes;

II.2.4.

kas ir individuāli identificēti,
(ES) 2019/2035 38. pantā;

II.2.5.

kas
vismaz
30 dienas
pirms
oocītu (1)/embriju (1)
(1)
(1)
dienas /radīšanas un to ievākšanas periodā

kā

paredzēts

Komisijas

Deleģētās
ievākšanas

regulas
pirmās

II.2.5.1.

ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes
un nagu sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekcijas, kontagiozās govju pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta
vai attiecībā uz aitām un kazām relevantas jaunradušās slimības
gadījumu dēļ;

II.2.5.2.

ir turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B.
melitensis un B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa
(M. M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas
mēri, tripanosomozi (Trypanosoma evansi), govju enzootisko leikozi,
govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, govju
virusālo diareju, epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, un
infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips);
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II.2.6.

II.2.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.2.5.1. punktā
minēto slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no
objektiem, kuri neatbilst II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.2.5.4.

nav izmantoti vaislai;

kas attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.2.6.1.

ir no objektiem:
− kuri atrodas teritorijā, kur par mutes un nagu sērgu nav ziņots 10 km
rādiusā ap objektu vismaz 30 dienas tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas datuma;
− kuros par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma;

( 1)

vai nu [II.2.6.2.

( 1)( 3)

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]

vai [II.2.6.2.

( 1)( 5)

[II.2.7.

( 1)

pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešu laikā pirms embriju
ievākšanas vai radīšanas datuma un
II.2.6.2.1.

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienas
tieši pirms embriju ievākšanas datuma;

II.2.6.2.2.

apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās daļas
2. punkta nosacījumiem;

II.2.6.2.3.

pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (4);

II.2.6.2.4.

pēc ievākšanas datuma embrijus vismaz 30 dienas glabā
dziļi saldētus, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas
mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes;]

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst
vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

vai nu [II.2.7.1.

vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā
valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku
mērķpopulācijā nav apstiprināti infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas gadījumi;]

L 113/202

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”
( 1)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un
tās laikā tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās
teritorijā vai zonā ar apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas izskaušanas programmu;]

( 1)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un
tās laikā tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kur oocītu (1)/in vitro radīto embriju (1) sūtījuma
izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa dalībvalsts
kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs sezonāli
slimībbrīvās zonas izveidošanai un oocītu (1)/ in vitro radīto embriju (1)
sūtījuma pieņemšanai;]

( 1)

vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret
slimības vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

starp 28. un 60. dienu, skaitot no katras oocītu ievākšanas datuma, tie ir
seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
serogrupu antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

( 1)

izmantojot oocītu vai embriju ievākšanas dienā ņemtu asins paraugu, tiem ir
veikts infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

un/vai [II.2.7.2.

un/vai [II.2.7.3.

un/vai [II.2.7.4.
un/vai [II.2.7.5.

un/vai [II.2.7.6.

( 1)( 5)

[II.2.8.

kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju
(EHDV 1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā
valstī, tās teritorijā vai zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par
EHDV (1–7) nav ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]

( 1)

vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret
slimības vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

tie ir uzturējušies eksportētājvalstī, kurā saskaņā ar oficiāliem
konstatējumiem ir šādi EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā
laboratorijā ir testēti ar šādiem testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši
negatīvi:

vai nu [II.2.8.1.

un/vai [II.2.8.2.
un/vai [II.2.8.3.

( 1)

[II.2.8.3.1.

izmantojot asins paraugu, kas ņemts no 28. līdz
60. dienai pēc oocītu ievākšanas, tiem ir veikts
seroloģisks tests, ar ko nosaka antivielas pret EHDV
(1–7), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

( 1)

[II.2.8.3.2.

izmantojot oocītu ievākšanas datumā ņemtu asins
paraugu, tiem ir veikts EHDV (1–7) ierosinātāja
identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]

vai nu

un/vai

( 1)( 5)

[II.2.9.

kas atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kuras noteiktas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas III nodaļā;]
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II.3.

oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir
II.3.1.

ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;

II.3.2.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.3.3.

transportēti konteinerā:
II.3.3.1.

kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un
numurējusi, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.3.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 6)

[II.3.3.3.

( 1)( 7)

[II.3.4.

II.3.5.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kurš ir droši un hermētiski noplombēts;
transportēti konteinerā, kur nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai
papildu aizsargmaisos;]

( 1)( 8)

in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas
centra, reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko
attiecībā uz spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi kādas dalībvalsts
kompetentā iestāde vai tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentā iestāde, kura
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikumā];

( 1)( 9)

ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(10 ): …………………………………………………………………………]

[II.4.

[II.5.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
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I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”

Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vitro radīti embriji vai mikromanipulēti
embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļautas
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(3)
Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
(4)
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
(5)
Piemērot tikai attiecībā uz oocītu un in vitro radītu embriju sūtījumiem.
(6)
Piemērot saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(7)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu oocītus, attiecīgus in
vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(8)
Oocītiem nepiemērot.
(9)
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(10) Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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27. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU LIELLOPU EMBRIJU KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. LIELLOPU EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 89/556/EEK PIRMS 2021. GADA
21. APRĪĻA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU
VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS
IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “BOV-EMB-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi
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Se rtifikāta paraugs “BOV-EMB-B-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie embriji ir:
II.1.

ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK A pielikumu;

II.2.

uz iekraušanas vietu nosūtīti aizplombētos konteineros saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK
A pielikumu;

II.3.

iegūti no liellopu sugu donoriem, kuri atbilst Direktīvas 89/556/EEK B pielikuma prasībām;

II.4.

ieņemti mākslīgā apsēklošanā vai in vitro apaugļošanā (1 ), izmantojot spermu no spermas
vākšanas vai glabāšanas centriem, kuri apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 88/407/EEK, un
iekrauta kādā Eiropas Kopienas dalībvalstī vai trešā valstī, kas minētas Komisijas
Lēmuma 2004/639/EK I pielikumā (1 ) (2 ).

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
Importētu embriju gadījumā importa sertifikāta numurs.
I.17. aile.
I.30. aile.
“Identifikācijas marķējums”: atbilst informācijai, ar ko identificētas donorgovis, un
pajetes ievākšanas datums.
“Veids”: norādīt: a) ir vai b) nav notikusi zona pellucida penetrācija.
II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
OV L 292, 15.9.2004., 21. lpp.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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31.3.2021.

28. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429
un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu liellopu embriju krājumi, kas saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti pēc 2021. gada 21. aprīļa

(PARAUGS “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

31.3.2021.
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□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

L 113/209

□ Pierobežas pasākumam vai
darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

L 113/210

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī
sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2) ir
apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;

II.2.

šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie
embriji(2), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

II daļa. Apliecinājums

( 2)

vai nu [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāti un glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā
reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(i) vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2)
daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas
atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, ir pārvietota(-i)saskaņā ar veterinārās
sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās, kuras paredzētas:
( 2)

vai nu [paraugā “BOV-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-SEM-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-EMB-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāti un glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā
reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(i) vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2)
daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas
atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar sertifikātu(-iem), kas atbilst:
( 2)

vai nu [paraugam “BOV-SEM -A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -B-INTRA”(4);]
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( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-OOCYTES-EM B-A-INTRA”4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas kādā trešajā
valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
IX pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2)
daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(-iem), kas atbilst:
( 2)

vai nu [paraugam “BOV-SEM -A-ENTRY”(4);]

( 2)

(4);]

( 2)

(4);]

un/vai [paraugam “BOV-SEM -B-ENTRY”
un/vai [paraugam “BOV-SEM -C-ENTRY”

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”

(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vivo-EM B-B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta
prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.2.4. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objektu centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts,
un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kurš iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
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( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.6. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu
fiziskos nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūtie embriji, in vivo iegūtie oocīti, in vitro radītie
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(4)
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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29. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429
un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu liellopu embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 89/556/EEK pēc 2021. gada 21. aprīļa

(PARAUGS “BOV-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Dokuments

Kods

Valsts ISO kods

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

□ Atvēsināts

L 113/215

□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī
sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2) ir
glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;

II.2.

šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie
embriji(2), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

II daļa. Apliecinājums

( 2)

vai nu [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas dalībvalstī, kur
tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām,
infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma
1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, ir pārvietota(i) saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās, kuras
paredzētas:
( 2)

vai nu [paraugā “BOV-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-SEM-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.1(4);]

( 2)

un/vai [paraugā, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.2(4);]

( 2)

un/vai [paraugā, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.3(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-EMB-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “BOV-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas dalībvalstī, kur
tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām,
infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma
1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar sertifikātu(-iem), kas
atbilst:
( 2)

vai nu [paraugam “BOV-SEM -A-INTRA”(4);]
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( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -B-INTRA”4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.1(4);]

( 2)

un/vai [paraugam, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.2(4);]

( 2)

un/vai [paraugam, kas sniegts Direktīvas 88/407/EEK pielikumā D.3(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas kādā trešajā
valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
IX pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2)
daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(-iem), kas atbilst:
( 2)

vai nu [paraugam “BOV-SEM -A-ENTRY”(4) ;]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-SEM -C-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [1. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ ES II pielikuma 1. daļas A iedaļā(4);]

( 2)

un/vai [2. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ ES II pielikuma 1. daļas B iedaļā(4);]

( 2)

un/vai [3. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ ES II pielikuma 1. daļas C iedaļā(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vivo-EM B-B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “BOV-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta
prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
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II.2.4. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts,
un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]

( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.6. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu
fiziskos nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
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“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(4)
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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30. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU SPERMAS SŪTĪJUMUS.
AITU UN KAZU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA,
KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “OV/CAP-SEM-A-INTRA”)
INTRA
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I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis
□ Kuģis

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Lidmašīna

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

I.20.

L 113/221

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

[II.1. I daļā aprakstītā aitu (1)/kazu (1) sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(2), kā
arī nosūtīta no tāda spermas vākšanas centra, kas:
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[II.1. aitu (1)/kazu (1) sperma, kas aprakstīta I daļā, ir ievākta, apstrādāta un glabāta, kā arī nosūtīta no objekta,
kurā donordzīvnieki tiek turēti, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/686 13. pantā, un
II.1.1.

operators ir saņēmis galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu
sūtījumu pieņemt;

II.1.2.

pirms spermas ievākšanas donordzīvniekus ir klīniski izmeklējis veterinārārsts;

II.1.3.

operators objektā tur pierakstus, kuros ir vismaz informācija, kas paredzēta Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

( 1)

[II.1.4.
ir ievākta no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti saimniecībā
vai saimniecībās, kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1. punktu atzīts par nenozīmīgu vai kontrolētu, izņemot
periodu, kurā tie turēti spermas vākšanas centrā, kas šajā periodā atbildis minētās iedaļas
1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta četros ievilkumos izklāstītajiem nosacījumiem;]

vai nu

( 1)

[II.1.4.

ir ievākta no dzīvniekiem, kas pēdējos 3 gadus pirms ievākšanas ir pastāvīgi turēti
saimniecībā vai saimniecībās, kuras pēdējos 3 gadus pirms ievākšanas ir ievērojušas prasības,
kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a)
līdz f) apakšpunktā, izņemot periodu, kurā tie turēti spermas vākšanas centrā, kas šajā periodā
atbildis minētās iedaļas 1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta četros ievilkumos izklāstītajiem
nosacījumiem;]

( 1)

[II.1.4.

[ir ievākta no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti tādā dalībvalstī vai tās zonā,
kura Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.3. punktā norādīta kā
tāda, kam ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības risks;]

( 1)

[II.1.4.

ir ievākta no aitām ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]

vai

vai

vai

II.2.

I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no tādiem donordzīvniekiem:
II.2.1.

kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai Savienībā ievesti, ievērojot prasības,
kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;
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II.2.2.

L 113/223

kas pirms II.2.6. punktā minētās karantīnas sākuma nāk no tādiem objektiem kādā dalībvalstī
vai tās zonā vai tādiem kādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentās iestādes
oficiāli kontrolētiem objektiem,
II.2.2.1.

( 1)

kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz
3 mēnešus, un

vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)

vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma ir
vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un nagu
sērgu ir pārbaudīti 5 % (vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam visās
reizēs ņemtā spermas daudzuma, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.2.2.2.

kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie nekad
iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;

( 1)( 3)

kuros pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;]

( 1)( 4)

kuros attiecībā uz objektā turētajām kazām vismaz 12 mēnešus ir uzraudzīta
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcija, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
15. panta 3. punktā, un, ja šajā periodā ir ziņots, ka objektā turētās kazas ir
inficējušās ar Mycobacterium tuberculosis kompleksu (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis), ir veikti pasākumi saskaņā ar minētās deleģētās regulas
II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]

[II.2.2.3.
[II.2.2.3.

II.2.2.4.

kuros šajā 30 dienu laikā nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un

( 1)

[kuros par tripanosomozi nav ziņots pēdējos 2 gadus;]

( 1)

[pēdējos 2 gados šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi,
līdz:

vai nu
vai

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku
izvešanas, objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
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( 1)( 3)

kuros šos 12 mēnešus nav ziņots par infekciozo epididimītu (Brucella ovis);]

( 1)( 8)

kuros 60 dienu laikā pirms II.2.6. punktā minētās uzturēšanās karantīnas
novietnē tie, kā prasīts Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas
I nodaļas 1. b) punktā, ir uz aitu epididimītu (Brucella ovis) testēti seroloģiski vai
citā tādā aitu epididimīta (Brucella ovis) noteikšanas testā, kam piemīt
līdzvērtīga dokumentēta jutība un specifiskums, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

[II.2.2.5.
[II.2.2.6.

II.2.3.

kam dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
novēroti pārnēsājamu dzīvnieku slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;

II.2.4.

kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
45. panta 2. vai 4. punktā vai 46. panta 1. punktā;

II.2.5.

kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas pirmās dienas un tās ievākšanas periodā:

II.2.6.

II.2.5.1.

ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas, mazo
atgremotāju mēra vīrusa infekcijas, aitu baku vai kazu baku vai kazu kontagiozās
pleiropneimonijas vai attiecībā uz aitām un kazām relevantas jaunradušās
slimības gadījumu dēļ;

II.2.5.2.

ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un
B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae
un M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju,
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un attiecībā uz aitām
un tādām kazām, ko tur kopā ar aitām, — infekciozo epididimītu (Brucella ovis);

II.2.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.2.5.1. punktā minēto
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.2.5.4.

nav izmantoti vaislai;

kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, ir
atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.2.6.1.

tā neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. punktā minēto slimību
dēļ;

II.2.6.2.

tajā vismaz 30 dienas nav ziņots ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām
slimībām;

II.2.6.3.

tā atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;
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II.2.6.4.
II.2.7.
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tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;

kas ir turēti spermas vākšanas centrā,
II.2.7.1.

kurš neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. minēto slimību dēļ;

II.2.7.2.

kurā ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām slimībām netika ziņots vismaz
30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un
( 1)( 3)

[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]

( 1)( 4)

[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz citu dalībvalsti;]

II.2.7.3.

kurš atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un
( 1)( 3)

[kurš bijis brīvs no mutes un nagu sērgas vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un 30 dienas no ievākšanas datuma;]

( 1)( 4)

[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz citu
dalībvalsti, un šie donordzīvnieki šajā spermas vākšanas centrā nepārtraukti
turēti vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas datuma;]

II.2.8.

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā turēti tādā dalībvalstī vai tās
zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas un
kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav apstiprināti infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]

( 1)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā ar
apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programmu;]

( 1)

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā, kur
spermas sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa
dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs no slimībām
sezonāli slimībbrīvās zonas izveidošanai un spermas sūtījuma pieņemšanai;]

vai nu [II.2.8.1.

un/vai [II.2.8.2.

un/vai [II.2.8.3.
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( 1)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras spermas ievākšanas datuma, tie ir seroloģiski
testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu antivielām,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

( 1)

izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā, pēdējā ievākšanas
reizē un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testu vajadzībām vismaz reizi
7 dienās un PĶR vajadzībām vismaz reizi 28 dienās, — tiem ir veikts infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]

un/vai [II.2.8.4.
un/vai [II.2.8.5.

un/vai [II.2.8.6.

II.2.9.

kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā dalībvalstī
vai tās zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par EHDV (1–7) nav ziņots
vismaz iepriekšējos 2 gadus;]

( 1)

vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

tie ir uzturējušies šajā dalībvalstī, kurā saskaņā ar oficiāliem konstatējumiem ir šādi
EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, un iegūtie rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:

vai nu [II.2.9.1.

un/vai [II.2.9.2.
un/vai [II.2.9.3.

( 1)

spermas ievākšanas periodā vismaz reizi 60 dienās un no 28. līdz
60. dienai pēc spermas pēdējās ievākšanas — seroloģisks tests, ar ko
nosaka antivielas pret EHDV 1–7, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

( 1)

izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā,
pēdējā ievākšanā un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testa
vajadzībām vismaz reizi 7 dienās vai PĶR vajadzībām vismaz reizi
28 dienās, — EHDV 1–7 ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]

vai nu [II.2.9.3.1.

un/vai [II.2.9.3.2.

( 1)( 5)

[II.2.10.

kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti 30 dienu laikā pirms II.2.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. punkta c) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
II.2.10.1.

( 1)( 8)

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

[II.2.10.2. infekciozā epididimīta (Brucella ovis) noteikšanai aitām: seroloģisks tests vai
jebkurš cits tests ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;
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II.2.11.

kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti ne agrāk kā 21 dienu pēc II.2.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. punkta d) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
II.2.11.1.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

( 1)( 8)

[II.2.11.2. infekciozā epididimīta (Brucella ovis) noteikšanai aitām: seroloģisks tests vai
jebkurš cits tests ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]

II.2.12.

kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie rutīnas testi, kuri
vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas
2. punktu:
II.2.12.1.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

( 1)( 8)

[II.2.12.2. infekciozā epididimīta (Brucella ovis) noteikšanai aitām: seroloģisks tests vai
jebkurš cits tests ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]]

( 1)( 9)

[II.2.13.

kam, izmantojot asins paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms spermas ievākšanas, ir veikti
tālāk minētie teksti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:
II.2.13.1.

Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai:
seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
1. daļas 1. punktā;

( 1)( 8)

[II.2.13.2. infekciozā epididimīta (Brucella ovis) noteikšanai aitām: seroloģisks tests vai
jebkurš cits tests ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]]

II.3.

I daļā aprakstītā sperma:
( 1)( 5)

[II.3.1.

ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;]

II.3.2.

ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.3.3.

ir transportēta konteinerā:
II.3.3.1.

kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas
ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.3.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 6)

[II.3.3.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem.]
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( 1)( 10)

[II.4.

31.3.2021.

šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:

II.4.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai ir
pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas antibiotikas un to maisījumi:
( 1)

vai nu [gentamicīns (250 μg);]

( 1)

[penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg) maisījums;]

( 1)

[gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]

( 1)

[linkomicīna-spektinomicīna
maisījums;]

vai
vai
vai

( 1)

(150/300 μg),

penicilīna

(500 IU)

un

streptomicīna

(500 μg)

vai

[amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]

vai

[tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (11) …………………………………………………,
kura(-s) baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai darbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:

( 1)

-

gentamicīns (250 μg);

-

penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);

-

gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);

-

linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);

-

amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]

II.4.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas ne
mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā, kam ir
vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.]
Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: objekts, no kura šis spermas sūtījums nosūtīts: spermas vākšanas
centrs (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese) vai Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 13. pantā minētais objekts (unikālais reģistrācijas numurs un adrese)
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
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“Veids”: sperma.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: objekts, kurā šī
sperma ievākta: spermas vākšanas centrs (unikālais apstiprinājuma numurs) vai
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 13. pantā minētais objekts (unikālais reģistrācijas
numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts
Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
(3)
Piemērot attiecībā uz aitām.
(4)
Piemērot attiecībā uz kazām.
(5)
Piemērot attiecībā uz spermas vākšanas centrā ievāktu spermu.
(6)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(7)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(8)
Piemērot attiecībā uz aitām un kazām, ko tur kopā ar aitām.
(9)
Piemērot attiecībā uz spermu, kas ievākta objektā, kurā donordzīvnieki tiek turēti, kā minēts Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 13. pantā.
(10) Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(11) Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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31. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN
GLABĀTA SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2010. GADA 31. AUGUSTA
UN PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA
NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “OV/CAPSEM-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta

I.7.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

I.9.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.
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L 113/231

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-SEM-B-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

II.1.1.

ievākta, apstrādāta un glabāta spermas vākšanas centrā(1), ko saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma I nodaļas I daļas 1. punktu un II daļas 1. punktu apstiprinājusi un uzrauga
kompetentā iestāde;

II.1.2.

no donordzīvniekiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas II daļas
prasībām;

II.1.3.

ievākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas II daļas un III nodaļas I daļas prasībām;

( 2)

[II.1.4.

ievākta no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi ir turēti saimniecībā vai saimniecībās,
kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 1. punktu atzīts par nenozīmīgu vai kontrolētu;]

( 2)

[II.1.4.

ievākta no dzīvniekiem, kas pēdējos 3 gadus pirms ievākšanas ir pastāvīgi turēti saimniecībā
vai saimniecībās, kuras pēdējos 3 gadus pirms ievākšanas ir ievērojušas prasības, kas
noteiktas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a) līdz
f) apakšpunktā;]

( 2)

[II.1.4.

ievākta no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi ir turēti tādā dalībvalstī vai tās zonā,
kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 2.2. punktu atzīts par nenozīmīgu;]

( 2)

[II.1.4.

ievākta no aitām ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]

II.1.5.

uz iekraušanas vietu saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas
1.4. punktu nosūtīta aizplombētā konteinerā, numurēta ar I.23. ailē norādīto numuru;

( 2)

[II.2.

šai spermai nav pievienotas ne antibiotikas, ne antibiotiku maisījums;]

( 2)

[II.2.

spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(3):

vai nu

vai

II daļa. Apliecinājums

I daļā aprakstītā sperma ir:

vai

vai

vai nu
vai

…………………………………………………………………………………….. .]
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile. Izcelsmes vieta ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes centrs.
I.12. aile. Galamērķa vieta ir spermas vākšanas centrs, reproduktīvo produktu apstrādes objekts, reproduktīvo
produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru spermu nosūta.
I.19. aile. Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
I.30. aile. Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.11. ailē un
kurā sperma ievākta.

31.3.2021.
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L 113/233

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-SEM-B-INTRA”

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
Norādīt nosaukumus un koncentrācijas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

L 113/234
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31.3.2021.

32. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN
GLABĀTA SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2010. GADA
1. SEPTEMBRA UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS
VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “OV/CAP-SEM-CINTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-SEM-C-INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītā sperma:
II.1.

ir ievākta, apstrādāta un glabāta spermas vākšanas centrā(1), ko saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I un II daļu apstiprinājusi un uzrauga
kompetentā iestāde;

II.2.

ir iegūta no donordzīvniekiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas
II daļas prasībām;

II.3.

ir ievākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas II daļā un III nodaļas prasībām;

( 2)

vai nu

( 2)

II daļa. Apliecinājums

vai

[II.4.

[II.4. atbilst Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kas
piemērojamas no 2010. gada 31. augusta;]
atbilst Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kas
piemērojamas no 2010. gada 31. augusta, un ir paredzēta nosūtīšanai uz dalībvalsti, kuras visā
teritorijā vai kādā tās daļā tiek izmantotas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas I daļas b) vai c) punkta normas, kas piemērojamas no 2010. gada 31. augusta, un
attiecībā uz skrepi slimību donordzīvnieki atbilduši garantijām, kuras sniedz minētajā punktā
norādītās programmas, un garantijām(3), kuras pieprasa galamērķa dalībvalsts.]

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.30. aile.

Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes centrs.
Galamērķa vieta ir spermas vākšanas centrs, reproduktīvo produktu apstrādes objekts, reproduktīvo
produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru spermu nosūta.
Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.11. ailē un
kurā sperma ievākta.

31.3.2021.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

L 113/237

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-SEM-C-INTRA”

II daļa.
(1)
Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
(2)
(3)
Papildu garantijas, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 546/2006 (OV L 94, 1.4.2006., 28. lpp.) 2. pantā.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi
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31.3.2021.

33. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN
DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “OV/CAPOOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

[II.1. in vivo iegūtos aitu (1)/kazu (1) embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi un glabājusi
un nosūtījusi tāda embriju vākšanas brigāde(2), kas:
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[II.1. šos aitu (1)/kazu (1) oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas
aprakstīti I daļā, ir ievākusi vai radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju
ieguves brigāde(2), kas:

II.2.

II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un
3. daļā;]

šis sūtījums sastāv no aitu vai kazu sugu embrijiem, kuri attiecībā uz klasisko skrepi slimību
atbilst šādiem nosacījumiem:
( 1)

vai nu[tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti saimniecībā vai
saimniecībās, kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1. punktu atzīts par nenozīmīgu vai kontrolētu,
izņemot periodu, kad tie turēti spermas vākšanas centrā, kas šajā periodā atbildis minētās
iedaļas 1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta četros ievilkumos izklāstītajiem
nosacījumiem;]

( 1)

[tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas pēdējos 3 gadus pirms ievākšanas ir pastāvīgi turēti
saimniecībā vai saimniecībās, kuras pēdējos trīs gadus pirms ievākšanas ir ievērojušas
Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a) līdz
f) apakšpunktā noteiktās prasības, izņemot periodu, kad tie turēti spermas vākšanas
centrā, kas šajā periodā atbildis minētās iedaļas 1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta
četros ievilkumos izklāstītajiem nosacījumiem;]

( 1)

[tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas dienas pastāvīgi ir turēti dalībvalstī
vai dalībvalsts zonā, kura Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas
A iedaļas 2.3. punktā norādīta kā tāda, kam ir nenozīmīgs klasiskās skrepi slimības
risks;]

( 1)

[tie ir ievākti no aitām un

vai

vai

vai

( 1)

vai nu [ir ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]

( 1)

vai

[tiem ir vismaz viena ARR alēle;]]
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II.3.

oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēti mākslīgai reprodukcijai un iegūti no tādiem
donordzīvniekiem,
II.3.1.

kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.3.2.

kas nāk no tādiem objektiem kādā dalībvalstī vai tās zonā vai no tādiem kādas trešās
valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentās iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem,
II.3.2.1.

kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un
tie nekad iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;

(1)(3)[II.3.2.2.

kuros
pēdējās
42 dienas
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1)
(1)
(1)
ievākšanas /radīšanas nav ziņots par Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;]

(1)(4)[II.3.2.2.

kuros attiecībā uz objektā turētajām kazām vismaz pēdējos 12 mēnešus
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) ir uzraudzīta
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcija, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 15. panta 3. punktā, un, ja šajā periodā ir ziņots, ka
objektā turētās kazas ir inficējušās ar Mycobacterium tuberculosis
kompleksu (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis), ir veikti pasākumi
saskaņā ar minētās deleģētās regulas II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]

II.3.2.3.

kurā 30 dienu laikā pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un

( 1)

[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]

( 1)

[pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma
uz objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:

vai nu
vai

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto
dzīvnieku izvešanas, objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.3.3.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi
vai klīniskās pazīmes;

L 113/242

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

EIRO PAS SAVIENĪBA

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”

II.3.4.

kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās
(ES) 2019/2035 45. panta 2. vai 4. punktā vai 46. panta 1. vai 3. punktā;

II.3.5.

kas vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas pirmās dienas (1) /
radīšanas (1) un to ievākšanas periodā

II.3.6.

regulas

II.3.5.1.

ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes
un nagu sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekcijas, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekcijas, aitu baku vai kazu
baku vai kazu kontagiozās pleiropneimonijas vai attiecībā uz aitām un
kazām relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;

II.3.5.2.

ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju,
trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi (Trypanosoma evansi),
epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un attiecībā uz aitām un tādām
kazām, ko tur kopā ar aitām, — infekciozo epididimītu (Brucella ovis);

II.3.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.3.5.1. punktā
minēto slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no
objektiem, kuri neatbilst II.3.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.3.5.4.

nav izmantoti vaislai;

kas attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.3.6.1.

ir no objektiem,
− kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap objektu par mutes un
nagu sērgu nav ziņots vismaz 30 dienas tieši pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma;
− kuros par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma;

( 1)

vai nu [II.3.6.2.

( 1)( 5)

vai [II.3.6.2.

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešu laikā pirms embriju
ievākšanas vai ieguves datuma un
II.3.6.2.1.

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienas
tieši pirms embriju ievākšanas datuma;
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II.3.7.

II.3.6.2.2.

apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās daļas
2. punkta nosacījumiem;

II.3.6.2.3.

pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (6);

II.3.6.2.4.

pēc ievākšanas datuma embrijus vismaz 30 dienas glabā
dziļi saldētus, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas
mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes;]

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst
vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

vismaz 60 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie ir
turēti tādā dalībvalstī vai tās zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus
dzīvnieku mērķpopulācijā nav apstiprināti infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]

( 1)

sezonāli slimībbrīvā
periodā
vismaz 60 dienas
pirms
šo
oocītu (1)/embriju(1) ievākšanas un tās laikā tie ir turēti sezonāli
slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā ar apstiprinātu
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas
programmu;]

( 1)

sezonāli slimībbrīvā
periodā
vismaz 60 dienas
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie ir turēti sezonāli
slimībbrīvā zonā, kura atrodas tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā,
kur oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir
saņēmusi galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju
rakstisku piekrišanu šīs sezonāli slimībbrīvās zonas izveidošanai un šā
oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma pieņemšanai;]

( 1)

vismaz 60 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie
ir turēti pret slimības vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

starp 28. un 60. dienu, skaitot no katras oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas
datuma, tie ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) serogrupu antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

vai nu [II.3.7.1.

un/vai [II.3.7.2.

un/vai [II.3.7.3.

un/vai [II.3.7.4.
un/vai [II.3.7.5.
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( 1)

un/vai [II.3.7.6.

II.3.8.

izmantojot šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datumā ņemtu asins
paraugu, tiem ir veikts infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24.
serotipa) infekcijas ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;

kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju
(EHDV 1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

vismaz 60 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie ir
turēti tādā dalībvalstī vai tās zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo
objektu par EHDV (1–7) nav ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]

( 1)

vismaz 60 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie
ir turēti pret slimības vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

tie ir uzturējušies kādā dalībvalstī vai tās zonā, kurā saskaņā ar
oficiāliem
konstatējumiem
ir
šādi
EHDV
serotipi:
…………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, un iegūtie rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:

vai nu [II.3.8.1.

un/vai [II.3.8.2.
un/vai [II.3.8.3.

( 1)

[II.3.8.3.1. izmantojot asins paraugu, kas ņemts no 28. līdz 60. dienai
pēc oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas, tiem ir veikts seroloģisks
tests, ar ko nosaka antivielas pret EHDV (1–7), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]

( 1)

[II.3.8.3.2. izmantojot oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas dienā ņemtu asins
paraugu, tiem ir veikts EHDV (1–7) ierosinātāja identifikācijas
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]

vai nu

un/vai

II.4.

31.3.2021.

oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.4.1.

ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;

II.4.2.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.4.3.

transportēti konteinerā:
II.4.3.1.

kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un
numurējusi, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.4.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 7)

[II.4.3.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
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( 1)( 8)

[II.4.4.

II.4.5.
( 1)( 9)
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[II.5.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
transportēti konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu
fiziskos nodalījumos, vai papildu aizsargmaisos;]

in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas
centra, reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko
attiecībā uz spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi kādas dalībvalsts
kompetentā iestāde vai tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentā iestāde, kura
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikumā;]

( 1)( 10)

[II.6. ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(11 ): …………………………………………………………………………]

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļautas
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(3)
Piemērot attiecībā uz aitām.
(4)
Piemērot attiecībā uz kazām.
(5)
Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
(6)
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
(7)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem(8).
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā
konteinerā ievieto un transportē aitu un kazu oocītus, attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus
embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(9)
Oocītiem nepiemērot.
(10) Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(11) Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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34. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU OOCĪTU UN EMBRIJU
KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI
VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK
PĒC 2010. GADA 31. AUGUSTA UN PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN KO PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES
BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI
(PARAUGS “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Kods

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA”
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

vai nu[II.1.

( 1)

[II.1.

in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, radīja,
apstrādāja un glabāja embriju ieguves brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta
saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. un 2 punktu;]

vai nu[II.2.

in vivo iegūtie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 1. punkta prasībām;]

vai

( 1)

( 1)

[II.2.

in vivo iegūtās olšūnas, kas aprakstītas I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 2. punkta prasībām;]

( 1)

[II.2.

in vitro radītie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 3. punkta prasībām;]

( 1)

[II.2.

mikromanipulētie embriji, kas aprakstīti I daļā,
D pielikuma III nodaļas II daļas 4. punkta prasībām;]

[II.3.

šis sūtījums sastāv no aitu vai kazu sugu embrijiem, kuri attiecībā uz klasisko skrepi
slimību atbilst šādiem nosacījumiem:

vai
vai

II daļa. Apliecinājums

in vivo iegūtos embrijus (1)/in vivo iegūtās olšūnas (1), kas aprakstīti I daļā, ievāca,
apstrādāja un glabāja embriju vākšanas brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta
saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. punktu;]

vai

atbilst

Direktīvas 92/65/EEK

( 1)

vai nu [tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi ir turēti saimniecībā vai
saimniecībās, kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1. punktu atzīts par nenozīmīgu vai kontrolētu;]

( 1)

[tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas pēdējos trīs gadus pirms ievākšanas pastāvīgi ir turēti
saimniecībā vai saimniecībās, kuras pēdējos trīs gadus pirms ievākšanas ir ievērojušas
Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a) līdz f)
apakšpunktā noteiktās prasības;]

( 1)

[tie ir ievākti no dzīvniekiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi ir turēti tādā dalībvalstī vai
tās zonā, kuru klasiskās skrepi slimības risks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.2. punkta pirmo daļu atzīts par nenozīmīgu;]

vai

vai

( 1)

vai

[tie ir ievākti no aitām un
( 1)

vai nu [ir ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]

( 1)

vai

II.4.

[tiem ir vismaz viena ARR alēle, un tie ir ievākti pēc 2015. gada 1. janvāra;]]

olšūnas un embriji, kas aprakstīti I daļā, ir iegūti no aitu (1)/kazu (1) sugu sievišķās kārtas
donordzīvniekiem, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma IV nodaļas 3. punkta
prasībām;
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( 1)

vai nu[II.5.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir iegūti, sievišķās kārtas donordzīvniekus mākslīgi
apsēklojot ar spermu, kas ievākta, sagatavota, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri
atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un
III nodaļas I daļas prasībām;]

( 1)

[II.5.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir ieņemti, in vitro apaugļojot olšūnas, kas atbilst
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 2. punkta nosacījumiem, ar
spermu, kas ievākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas
I daļas prasībām;]

( 1)

[II.5.

šīs olšūnas nav bijušas saskarē ar aitu vai kazu spermu;]

II.6.

olšūnas vai embriji, kas aprakstīti I daļā, saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 6. punktu uz iekraušanas vietu nosūtīti aizplombētā konteinerā, uz
kura ir I.19. ailē norādītais numurs.

vai

vai

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.30. aile.

Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas embrijus ievākusi/radījusi.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, reproduktīvo produktu apstrādes objekts,
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru olšūnas/embrijus nosūta.
Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs atbilst tai embriju vākšanas vai ieguves brigādei, kas
olšūnas/embrijus ievākusi/radījusi.

II daļa.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Tikai tās embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādītas sarakstā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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35. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU AITU UN KAZU OOCĪTU UN EMBRIJU
KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI
VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK
PIRMS 2010. GADA 1. SEPTEMBRA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “OV/CAPOOCYTES-EMB-C-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

KVADRĀTKO DS

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

L 113/253

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka olšūnas/embriji(1), kas aprakstītas(-i)
I daļā, ir:
ievāktas(-i), apstrādātas(-i) un glabātas(-i) apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK prasībām;
II.1.
II.2.
iegūtas(-i) no sievišķās kārtas aitu/kazu (1) sugu donordzīvniekiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma IV nodaļas prasībām;
aitu vai kazu sugu embriji, kuri attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.3.
( 1)
vai nu [II.3.1. tie atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas un Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kas piemērojamas no 2010. gada 31. augusta;]
( 1)
vai [II.3.1.tie atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas un Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kas piemērojamas no 2010. gada 31. augusta, un
jānosūta uz dalībvalsti, kuras visā teritorijā vai kādā tās daļā tiek izmantotas Regulas (EK)
Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas I daļas b) vai c) punkta normas, kas piemērojamas no
2010. gada 31. augusta, un attiecībā uz skrepi slimību donordzīvnieki atbilduši garantijām, kuras
sniedz minētajā punktā norādītās programmas, un garantijām(2), kuras pieprasa galamērķa
dalībvalsts;]
( 1)
vai nu[II.3.2. sperma, kas izmantota apaugļošanai, atbilst Direktīvas 92/65/EEK un Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kuras piemērojamas no 2010. gada 31. augusta;
( 1)
vai [II.3.2. sperma, kas izmantota apaugļošanai, atbilst Direktīvas 92/65/EEK un Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas I daļas prasībām, kas piemērojamas no 2010. gada 31. augusta, un tā
jānosūta uz dalībvalsti, kuras visā teritorijā vai kādā tās daļā tiek izmantotas Regulas (EK)
Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas I daļas b) vai c) punkta normas, kas piemērojamas no
2010. gada 31. augusta, un attiecībā uz skrepi slimību donordzīvnieki atbilduši garantijām, kuras
sniedz minētajā punktā norādītās programmas, un garantijām(2), kuras pieprasa galamērķa
dalībvalsts.]
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.

Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas brigāde, kas olšūnas/embrijus ievākusi.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, reproduktīvo produktu apstrādes objekts,
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru olšūnas/embrijus nosūta.
Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
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I.30. aile.

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA”

“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs atbilst tai embriju vākšanas brigādei, kas olšūnas/embrijus ievākusi
un norādīta I.11. ailē.

II daļa.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Papildu garantijas, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 546/2006 [OV L 94, 1.4.2006., 28. lpp.] 2. pantā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

31.3.2021.

Paraksts

31.3.2021.
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36. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Dokuments

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.
Valsts ISO kods

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

□ Atvēsināts

31.3.2021.

□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;
II.2.
šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2), kas
aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
( 2)
vai nu[II.2.1. ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie) ievākta(-i) vai radīt(i), ir pārvietota(-i)saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā
tās, kuras paredzētas:
( 2)
vai nu [paraugā “OV/CAP-SEM-A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-C-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
( 2)
un/vai[II.2.1. ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāt(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:
( 2)
vai nu [paraugam “OV/CAP-SEM -A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-SEM -B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-SEM -C-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”

( 2)

[paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem,
darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(iem), kas atbilst:
( 2)
vai nu [paraugam “OV/CAP-SEM -A-ENTRY”(4) ;]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-SEM -B-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un
šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.2.4. transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objektu centra veterinārārsta
vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz plombas ir
I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.4.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 5)
[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]
( 2)( 6)
[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.6. transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai[II.2.1.
( 2)

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.

31.3.2021.
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I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries un/vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(4)
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē aitu un/vai kazu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
O ficiālais ve terinārārsts
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Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

31.3.2021.

Paraksts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi
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37. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Dokuments

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.
Valsts ISO kods

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

□ Atvēsināts

31.3.2021.

□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;]
II.2.
šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2), kas
aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
( 2)
vai nu
[II.2.1.
ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i)
un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā
reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai
radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz
I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie)
ievākta(-i) vai radīti, ir pārvietota(-i)saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz
tikpat stingras kā tās, kuras paredzētas:
( 2)
vai nu [paraugā “OV/CAP-SEM-A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-C-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā, kas sniegts Komisijas Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļā(4);]
( 2)
un/vai [paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma B daļā(4);]
( 2)
un/vai [paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma C daļā(4);]
( 2)
un/vai [paraugā, kas sniegts Komisijas Lēmumā 95/388/EK(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
( 2)
un/vai [II.2.1. ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3),un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:
( 2)
vai nu [paraugam “OV/CAP-SEM -A-INTRA”(4);]
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[paraugam
[paraugam “OV/CAP-SEM -C-INTRA”(4);]
[paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļā(4);]
[paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma B daļā(4);]
[paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma C daļā(4);]
[paraugam, kas sniegts Lēmumā 95/388/EK(4);]
[paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugam “OV/CAP-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3)/embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3) , kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem,
darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(iem), kas atbilst:
( 2)
vai nu [paraugam “OV/CAP-SEM -A-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-SEM -B-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [1. paraugam, kas sniegts Komisijas Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā(4);]
( 2)
un/vai [2. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/472/ ES II pielikuma 2. daļas B iedaļā(4);]
( 2)
un/vai [paraugam, kas sniegts Lēmuma 2008/635/EK II pielikumā(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un
šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.2.4. transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.4.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 5)
[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai [II.2.1.
( 2)

“OV/CAP-SEM -B-INTRA”(4);]
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( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;

II.2.6. transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries un/vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.
Lieko svītrot.
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas

Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
Piemērot saldētiem oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē aitu un/vai kazu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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38. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKU SPERMAS SŪTĪJUMUS. CŪKU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU
(ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA
(PARAUGS “POR-SEM-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. I daļā aprakstītā cūku sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(1), kā arī
nosūtīta no tāda spermas vākšanas centra, kas:
ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.1.
II.1.2.
atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;
II.2. I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no tādiem donordzīvniekiem:
II.2.1.
kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai Savienībā ievesti, ievērojot prasības,
kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;
kas pirms II.2.8. punktā minētās karantīnas sākuma nāk no tādiem objektiem kādā
II.2.2.
dalībvalstī vai tās zonā vai no kādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentās
iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem,
kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas
II.2.2.1.
nav ziņots par mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz
3 mēnešus, un
( 2)
vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 2)
vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma
tie ir vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un
nagu sērgu ir pārbaudīti 5 % (vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam
visās reizēs ņemtā spermas daudzuma, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.2.2.
kuri saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma 5. daļas IV nodaļā, ir brīvi no Brucella abortus, Brucella
melitensis un B. suis infekcijas;
II.2.2.3.
kuros iepriekšējos 12 mēnešus nav konstatēti klīniski, seroloģiski, viroloģiski
vai patoloģiski Aujeski slimības klātbūtnes pierādījumi;
kuros vismaz 3 mēnešus neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret cūku
II.2.2.4.
reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju un šī infekcija nav arī
atklāta;
II.2.3.
kam dienā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
novēroti pārnēsājamu dzīvnieku slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;
kas ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantā vai 54. panta
II.2.4.
2. punktā;
II.2.5.
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas pirmās dienas un tās ievākšanas periodā
II.2.5.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un
nagu sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, klasiskā cūku mēra vai Āfrikas cūku
mēra vai attiecībā uz cūkām relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
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II.2.5.2.

II.2.6.

II.2.7.

31.3.2021.

ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis
un B. suis infekciju, trakumsērgas vīrusa infekciju, Sibīrijas mēri, Aujeski
slimības vīrusa infekciju un cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa
infekciju;
II.2.5.3.
nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.2.5.1. punktā minēto
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri
neatbilst II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
nav izmantoti vaislai;
II.2.5.4.
kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā,
ir atbildusi šādiem nosacījumiem:
tā neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. punktā minēto slimību
II.2.6.1.
dēļ;
II.2.6.2.
tajā vismaz 30 dienas nav ziņots ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām
slimībām;
tā atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
II.2.6.3.
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;
tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kad dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
II.2.6.4.
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;
vismaz iepriekšējos 3 mēnešus tā bijusi brīva no Brucella abortus, Brucella
II.2.6.5.
melitensis un Brucella suis infekcijas;
kas ir turēti spermas vākšanas centrā:
II.2.7.1.
kurš neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.2.5.1. minēto slimību dēļ;
II.2.7.2.
kurā ne par vienu no II.2.5.2. punktā minētajām slimībām nav ziņots vismaz
30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un
( 2)( 3)
[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]
( 2)( 4)
[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz citu dalībvalsti;]
II.2.7.3.
kurš atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un
( 2)( 3)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un 30 dienas no ievākšanas datuma;]
( 2)( 4)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz citu
dalībvalsti, un šie donordzīvnieki šajā spermas vākšanas centrā nepārtraukti
turēti vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas datuma;]
kurā vismaz 30 dienās pirms dzīvnieku uzņemšanas un vismaz 30 dienās tieši
II.2.7.4.
pirms spermas ievākšanas nav ziņots par klīniskiem, seroloģiskiem,
viroloģiskiem vai patoloģiskiem Aujeski slimības vīrusa infekcijas
pierādījumiem;
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kam 30 dienu laikā pirms II.2.6. punktā minētās karantīnas sākuma ir veikti zemāk minētie
testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas
I nodaļas 1. punkta b) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai: buferēts
II.2.8.1.
brucellu antigēna tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais
ELISA tests uz gludo brucellu sugu antivielām;
Aujeski slimības vīrusa infekcijas noteikšanai:
II.2.8.2.
( 2)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā
B glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai
seruma neitralizācijas tests;]
( 2)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
( 2)
[II.2.8.3.
klasiskā cūku mēra noteikšanai attiecībā uz dzīvniekiem, kas ievesti no
dalībvalsts vai tās zonas, kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir ziņots par klasisko
cūku mēri vai pret šo slimību ir vakcinēts: ELISA tests uz antivielām vai
seruma neitralizācijas tests;
cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekcijas noteikšanai:
II.2.8.4.
seroloģisks
tests
(monoslāņa
imūnperoksidāzes
tests
(IPMA),
imūnfluorescences analīze (IFA) vai ELISA);
kam, izmantojot paraugus, kuri ņemti ne agrāk kā 21 dienu pēc II.2.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas 1. punkta c) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi:
II.2.9.1.
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai: buferēts
brucellu antigēna tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais
ELISA tests uz gludo brucellu sugu antivielām;
II.2.9.2.
Aujeski slimības vīrusa infekcijas noteikšanai:
( 2)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā
B glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai
seruma neitralizācijas tests;]
( 2)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
( 2)
[II.2.9.3.
klasiskā cūku mēra noteikšanai attiecībā uz dzīvniekiem, kas ievesti no
dalībvalsts vai tās zonas, kurā iepriekšējos 12 mēnešus nav ziņots par klasisko
cūku mēri vai pret šo slimību nav vakcinēts: ELISA tests uz antivielām vai
seruma neitralizācijas tests;]
cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekcijas noteikšanai:
II.2.9.4.
seroloģisks tests (IPMA, IFA vai ELISA) un vīrusa genoma noteikšanas tests
(atgriezeniskās transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR),
divpakāpju RT-PĶR un reāllaika RT-PĶR);
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kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie obligātie rutīnas testi,
kuri vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas
2. punktu:
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas noteikšanai: buferēts
II.2.10.1.
brucellu antigēna tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais
ELISA tests uz gludo brucellu sugu antivielām;
II.2.10.2.
Aujeski slimības vīrusa infekcijas noteikšanai:
( 2)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā
B glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai
seruma neitralizācijas tests;]
( 2)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
II.2.10.3.
klasiskā cūku mēra noteikšanai: antivielu ELISA tests vai seruma neitralizācijas
tests;
II.2.10.4.
cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekcijas noteikšanai:
seroloģisks tests (IPMA, IFA vai ELISA);
kam saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas 2. punkta
II.2.11.
b) apakšpunktu ir veikti II.2.10. punktā minētie testi, izmantojot paraugus, kas ņemti:
( 2)
vai nu[no visiem dzīvniekiem tieši pirms izvešanas no spermas vākšanas centra vai uzreiz pēc
atvešanas kautuvē, un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad tie uzņemti spermas
vākšanas centrā;]
( 2)
vai[reizi 3 mēnešos no vismaz 25 % spermas vākšanas centrā esošo dzīvnieku, lai tos testētu
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un Brucella suis infekciju, Aujeski slimības vīrusa
infekciju un klasisko cūku mēri; reizi mēnesī no vismaz 10 % spermas vākšanas centrā
esošo dzīvnieku, lai tos testētu uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa
infekciju;]
( 2)
vai[reizi mēnesī no vismaz 10 % spermas vākšanas centrā esošo dzīvnieku, lai tos testētu uz
Brucella abortus, Brucella melitensis un Brucella suis infekciju, Aujeski slimības vīrusa
infekciju, klasisko cūku mēri un cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa
infekciju;]
I daļā aprakstītā sperma ir:
II.3.1.
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;
ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
II.3.2.
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.3.3.
transportēta konteinerā:
II.3.3.1.
kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
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II.3.3.2.

II.4.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 3)
[II.3.3.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.4.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai
ir pievienoti vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas jo īpaši pret leptospirām iedarbīgas
antibiotikas un to maisījumi:
( 2)
vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]
( 2)
vai [linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 2)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 2)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (5) …………………………………………………, kura
baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai darbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg).]
II.4.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas
turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai ne mazāk kā 45 minūtes 15 °C temperatūrā vai tādā laika un
temperatūras režīmā, kam ir vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs.
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts
Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(4)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(5)
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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39. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. CŪKU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 90/429/EEK PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ
TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “POR-SEM-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītā sperma ir:

(2)vai

nu

II daļa. Apliecinājums

(2)(3)un/vai

II.1.

ievākta, apstrādāta un glabāta spermas vākšanas centrā(1), ko apstiprinājusi un uzraudzījusi
kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK A pielikuma I un II nodaļu;

[II.2.

ievākta spermas vākšanas centrā, kurā ir tikai tādi dzīvnieki, kas nav vakcinēti pret Aujeski
slimību un kas atbilst Direktīvas 90/429/EEK B pielikuma prasībām;]

[II.2.

ievākta spermas vākšanas centrā, kurā daži vai visi dzīvnieki ir vakcinēti pret Aujeski
slimību, izmantojot vakcīnu ar deletētu gE, un atbilst Direktīvas 90/429/EEK B pielikuma
prasībām;]

II.3.

ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst standartiem, kuri noteikti
Direktīvas 90/429/EEK C pielikumā.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile. “Nosūtīšanas vieta” ir spermas vākšanas centrs, kas ir vieta, no kuras spermu nosūta.
I.12. aile. “Galamērķa vieta” ir spermas vākšanas centrs, reproduktīvo produktu apstrādes objekts, reproduktīvo
produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru spermu nosūta.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile. Identifikācijas numurā ietilpst dzīvnieka oficiālais identifikācijas marķējums saskaņā ar Padomes
2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (OV L 213,
8.8.2008., 31. lpp.).
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurā sperma ievākta.
II daļa.
(1)
(2)
(3)

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 90/429/EEK 5. panta 2. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
Šī izvēle jādzēš, ja saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu saņēmēja dalībvalsts vai tās saņēmējs
reģions ir brīvs no Aujeski slimības, ja tie saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK C pielikuma 4. punktu ir
informējuši
Komisiju
un
ir
norādīti
šādā
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm .

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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40. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKU OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. CŪKU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN
DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “POROOCYTES-EMB-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

[II.1. in vivo iegūtos cūku embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un
nosūtījusi tāda embriju vākšanas brigāde(2), kura
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[II.1. cūku oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir
ievākusi vai radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(2), kura

II.2.

II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un 3. daļā;]

oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēti mākslīgai reprodukcijai un iegūti no tādiem
donordzīvniekiem,
II.2.1.

( 1)( 3)

[II.2.2.

II.2.3.

kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;
kas nāk no tādas dalībvalsts vai tās zonas, kurai ir statuss “brīva no Aujeski slimības
vīrusa infekcijas” vai kurā tiek īstenota apstiprināta Aujeski slimības infekcijas
izskaušanas programma;]
kas nāk no tādiem objektiem kādā dalībvalstī vai tās zonā vai no kādas trešās valsts,
tās teritorijas vai zonas kompetentās iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem,
II.2.3.1.

kuros pēdējās 42 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas nav
ziņots par cūku inficēšanos ar Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
un kuros vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas

( 1)

vai nu [II.2.3.2.1. ir ieviesti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
19. panta 1. punkta f) apakšpunkta i) punktā aprakstītie
biodrošības un riska mazināšanas pasākumi;

( 1)

un/vai [II.2.3.2.2. attiecībā uz objektos turētajām cūkām saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 19. panta 1. punkta f) apakšpunkta
ii) punktu ir īstenota Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas uzraudzība;
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II.2.3.2.

kuros iepriekšējos 12 mēnešus pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas
nav konstatēti klīniski, seroloģiski, viroloģiski vai patoloģiski Aujeski
slimības klātbūtnes pierādījumi;

II.2.4.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu dzīvnieku slimību
simptomi vai klīniskās pazīmes;

II.2.5.

kas ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 52. pantā vai
54. panta 2. punktā;

II.2.6.

kas vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas pirmās dienas un to
ievākšanas periodā

II.2.7.

II.2.6.1.

ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes
un nagu sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, klasiskā cūku mēra vai
Āfrikas cūku mēra vai attiecībā uz cūkām relevantas jaunradušās
slimības gadījumu dēļ;

II.2.6.2.

ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B.
melitensis un B. suis infekciju, trakumsērgas vīrusa infekciju, Sibīrijas
mēri, Aujeski slimības vīrusa infekciju un cūku reproduktīvā un
respiratorā sindroma vīrusa infekciju;

II.2.6.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.2.6.1. punktā
minēto slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no
objektiem, kuri neatbilst II.2.6.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.2.6.4.

nav izmantoti vaislai;

kas attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.2.7.1.

tie ir no objektiem,
− kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap objektu par mutes un
nagu sērgu nav ziņots vismaz 30 dienas tieši pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma;
− kuros par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma;

( 1)

vai nu [II.2.7.2.

( 1)( 4)

vai [II.2.7.2.

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešu laikā pirms embriju
ievākšanas vai ieguves datuma un
II.2.7.2.1.

pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienu
periodā tieši pirms embriju ievākšanas datuma;

L 113/282

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

Se rtifikāta paraugs “POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA

( 1)( 6)

[II.2.8.

II.3.

31.3.2021.

II.2.7.2.2.

apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās daļas
2. punkta nosacījumiem;

II.2.7.2.3.

pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (5);

II.2.7.2.4.

pēc ievākšanas datuma embrijus vismaz 30 dienas glabā
dziļi saldētus, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas
mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes;]

kas divos paņēmienos, ar ne mazāk kā 21 dienas starplaiku, un otro testu veicot
15 dienās pirms embriju ievākšanas, ir seroloģiski testēti uz cūku reproduktīvā un
respiratorā sindroma vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir
II.3.1.

ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;

II.3.2.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.3.3.

transportēti konteinerā:
II.3.3.1.

kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un
numurējusi, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.3.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 7)

[II.3.3.3.

( 1)( 8)

[II.3.4.

II.3.5.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kurš ir droši un hermētiski noplombēts;
transportēti konteinerā, kur nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai
papildu aizsargmaisā;]
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[II.4.
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in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas
centra, reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko
attiecībā uz spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi kādas dalībvalsts
kompetentā iestāde vai tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentā iestāde, kura
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikumā];

( 1)( 10)

[II.5. ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(11 ): …………………………………………………………………………].

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļautas
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(3)
Nepiemērot attiecībā uz in vivo iegūtiem embrijiem, kas apstrādāti ar tripsīnu.
(4)
Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
(5)
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
(6)
Piemērot attiecībā uz in vivo iegūtiem embrijiem.
(7)
Piemērot saldētiem oocītiem vai embrijiem(8). Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā
ievieto un transportē cūku oocītus, attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un
mikromanipulētus embrijus.
(9)
Oocītiem nepiemērot.
(10) Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(11) Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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41. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKU OOCĪTU UN EMBRIJU KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. CŪKU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC
2010. GADA 31. AUGUSTA UN PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN KO PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES
BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI
(PARAUGS “POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka olšūnas/embriji(1), kas aprakstīti
I daļā:
II.1.

ir radīti/ievākti(1), apstrādāti un glabāti ar tādas embriju vākšanas/ieguves (1) brigādes (2)
resursiem, kas ir apstiprināta un pārraudzīta saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma I nodaļas III daļu;

II.2.

atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas prasībām;

II.3.

ir no sievišķās kārtas cūku sugu donordzīvniekiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma IV nodaļas 2. punkta prasībām;

( 1)

vai nu [II.4.

ir in vivo iegūti embriji, kas:
II.4.1.

ieņemti mākslīgās apsēklošanas rezultātā,
atbilst Direktīvas 90/429/EEK prasībām,

II.4.2.

ir no dalībvalsts vai tās reģiona, kuri:

izmantojot

spermu,

kura

( 1)

II daļa. Apliecinājums

vai nu [ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas nav norādīti Lēmuma 2008/185/EK I vai
II pielikuma sarakstā;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā, un ir mazgāti ar tripsīnu;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma
sarakstā;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzēti dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I
vai II pielikuma sarakstā, un ir mazgāti ar tripsīnu;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzēti dalībvalstij vai tās reģionam, kas nav norādīti ne
Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā;]

vai

vai

vai

vai

vai

( 1)

vai

[II.4.

ir in vitro radīti/mikromanipulēti(1) embriji, kas:
II.4.1.

ir ieņemti in vitro apaugļošanas rezultātā, izmantojot spermu, kas atbilst
Direktīvas 90/429/EEK prasībām,

II.4.2.

ir no dalībvalsts vai tās reģiona, kuri:

( 1)

vai nu [ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā;]
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( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas nav norādīti Lēmuma 2008/185/EK I vai
II pielikuma sarakstā;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā, un to ieguvei izmantotās olšūnas no sievišķās kārtas
donordzīvniekiem atbilst Lēmuma 2008/185/EK 1. panta nosacījumiem;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzēti
dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma
sarakstā;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzēti dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti Lēmuma 2008/185/EK I
vai II pielikuma sarakstā, un to ieguvei izmantotās olšūnas no sievišķās kārtas
donordzīvniekiem atbilst Lēmuma 2008/185/EK 1. panta nosacījumiem;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzēti dalībvalstij vai tās reģionam, kas norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK
I, ne II pielikuma sarakstā;]

vai

vai

vai

vai

vai

( 1)

vai

31.3.2021.

[II.4.

vai ir in vivo iegūtas olšūnas, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai tās reģionā, kas:
( 1)

vai nu [ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzētas
dalībvalstij vai tās reģionam, kuri norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā, un ir paredzētas
dalībvalstij vai tās reģionam, kuri nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne
II pielikuma sarakstā;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzētas
dalībvalstij vai tās reģionam, kuri norādīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma
sarakstā, un ir iegūtas no sievišķās kārtas donordzīvniekiem, kas atbilst
Lēmuma 2008/185/EK 1. panta nosacījumiem;]

( 1)

[ir norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, un ir paredzētas
dalībvalstij vai tās reģionam, kuri norādīti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma
sarakstā;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzētas dalībvalstij vai tās reģionam, kuri norādīti Lēmuma 2008/185/EK I
vai II pielikuma sarakstā, un ir iegūtas no sievišķās kārtas donordzīvniekiem,
kas atbilst Lēmuma 2008/185/EK 1. panta nosacījumiem;]

( 1)

[nav norādīti ne Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā, un ir
paredzētas dalībvalstij vai tās reģionam, kuri nav norādīti ne
Lēmuma 2008/185/EK I, ne II pielikuma sarakstā;]]

vai

vai

vai

vai

vai

II.5.

ir nosūtīti uz iekraušanas vietu slēgtā konteinerā apstākļos, kas atbilst
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 6. punkta nosacījumiem, un uz
tās ir I.23. ailē norādītais numurs.
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Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.30. aile.

Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas olšūnas/embrijus ievākusi/radījusi.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, reproduktīvo produktu apstrādes objekts,
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru olšūnas/embrijus nosūta.
Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs atbilst tai embriju vākšanas vai ieguves brigādei, kas
olšūnas/embrijus ievākusi/radījusi un norādīta I.11. ailē.

II daļa.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Tikai tās embriju vākšanas/ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Padomes Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādītas sarakstā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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42. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CŪKU OOCĪTU UN EMBRIJU KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. CŪKU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS
2010. GADA 1. SEPTEMBRA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI
EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI
EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “POR-OOCYTES-EMB-CINTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

olšūnas/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:

II.1.1.

ievāktas(-i), apstrādātas(-i) un glabātas(-i) apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
prasībām;

II.1.2.

no cūku sugu sievišķās kārtas donordzīvniekiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma IV nodaļas prasībām;

II.1.3.

atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas prasībām;

( 1)

[II.2.

II daļa. Apliecinājums

vai nu

( 1)

vai

embriju gadījumā:

II.2.1.

apaugļošanai izmantotā sperma atbilst Direktīvas 90/429/EEK prasībām;

II.2.2.

embriji ir mazgāti ar tripsīnu (2).]

[II.2.

olšūnu gadījumā: olšūnas iegūtas no cūku sugu sievišķās kārtas donordzīvniekiem, kas
atbilst Lēmuma 2008/185/EK(2) 1. panta nosacījumiem.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas brigāde, kas olšūnas/embrijus ievākusi.
I.11. aile.
I.12. aile.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, reproduktīvo produktu apstrādes objekts,
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs vai objekts, uz kuru olšūnas/embrijus nosūta.
I.19. aile.
Norādīt konteinera identifikāciju un plombas numuru.
I.30. aile.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs atbilst tai embriju vākšanas brigādei, kas olšūnas/embrijus ievākusi
un norādīta I.11. ailē.
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II daļa.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Šo nosacījumu piemēro tikai olšūnām un embrijiem, kuru izcelsme ir dalībvalstīs vai to reģionos, kas
nav iekļautas Lēmuma 2008/185/EK I un II pielikuma sarakstā (OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.), un kuri
paredzēti dalībvalstīm vai to reģioniem, kas ir iekļauti minētajos sarakstos. To piemēro arī pārvietošanai
no dalībvalstīm un to reģioniem, kas iekļauti Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā, uz
dalībvalstīm vai to reģioniem, kas iekļauti Lēmuma 2008/185/EK I pielikuma sarakstā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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43. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “POR-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Valsts ISO kods

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Dokuments

Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

L 113/295

□ Atvēsināts

□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

I.30.

Sūtījuma apraksts

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā.

II.2.

Šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

( 2)

II daļa. Apliecinājums

vai nu

[II.2.1.
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāti un
glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie) ievākta(-i) vai radīti,
ir pārvietota(-i)saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās,
kuras paredzētas:

( 2)

vai nu [paraugā “POR-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai[II.2.1.

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāti un
glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:

( 2)

vai nu [paraugam “POR-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]

31.3.2021.
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( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1.

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XI pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem, darbības
procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma
1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(-iem), kas
atbilst:

( 2)

vai nu [paraugam “POR-SEM-A-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-SEM-B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un
šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.2.4. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objekta veterinārārsta vai
oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz plombas ir I.19. ailē
norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.6. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-INTRA”

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.
(1)

31.3.2021.

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
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Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē cūku spermu, oocītus, in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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44. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO KĀDA REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu cūku oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “POR-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Valsts ISO kods

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Dokuments

Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti
Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

31.3.2021.
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I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

L 113/301

□ Atvēsināts

□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

I.30.

Sūtījuma apraksts

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POR-GP-STO RAGE-INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):
II.1.1. ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.2. atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā.]

II.2.

Šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

( 2)

II daļa. Apliecinājums

vai nu

[II.2.1.
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar
tādas embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i)
vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz
I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie)
ievākta(-i) vai radīti, ir pārvietota(-i) saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz
tikpat stingras kā tās, kuras paredzētas:

( 2)

vai nu [paraugā “POR-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugā “POR-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1.

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:

( 2)

vai nu [paraugam “POR-SEM-A-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
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( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]

( 2)

un/vai [II.2.1.

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas norādīta
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XI pielikuma sarakstā un attiecībā uz pienākumiem, darbības
procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma
1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar sertifikātu(-iem), kas
atbilst:

( 2)

vai nu [paraugam “POR-SEM-A-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-SEM-B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-OOCYTES-EM B-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]

( 2)

un/vai [paraugam “POR-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
II.2.2. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.3. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un
šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.2.4. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.6. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta
(ES) 2020/686 7. pantā.
(1)

31.3.2021.

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas

apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
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Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē cūku spermu, oocītus, attiecīgus
in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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45. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU SPERMAS SŪTĪJUMUS. ZIRGU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU
(ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA, UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ
IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-A-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs
Vārds/nosaukums

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no objekta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods
□ jā

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

□ nē

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai ieguves
datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-SEM-A-INTRA”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. I daļā aprakstītā zirgu sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(1), kā arī
nosūtīta no tāda spermas vākšanas centra:
kas ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;
II.1.1.
II.1.2.
kas atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;
II.2. I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no tādiem donordzīvniekiem:
II.2.1.
kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot prasības,
kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;
II.2.2.
kas pirms ievešanas spermas vākšanas centrā nāk no tāda objekta kādā dalībvalstī vai tās zonā
vai no kādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentās iestādes oficiāli kontrolēta
objekta,
II.2.2.1. kurā 30 pēdējās dienas pirms spermas ievākšanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un
( 2)
vai nu [par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms spermas
ievākšanas;]
( 2)
vai [pēdējos 2 gados pirms spermas ievākšanas šajā objektā ir ziņots par tripanosomozi,
un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 2)
vai nu [līdz objektā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz
6 mēnešus pēc pēdējā inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, ar kādu no
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]
( 2)
vai [pagājušas vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana vai
dezinfekcija pēc tam, kad objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts
pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks;]]
II.2.2.2. kurā iepriekšējos 6 mēnešus pirms spermas ievākšanas nav ziņots par vaislas sērgu,
un
( 2)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms spermas ievākšanas;]
( 2)
vai [pēdējo 2 gados pirms spermas ievākšanas šajā objektā ir ziņots par vaislas sērgu, un
kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi, līdz:
( 2)
vai nu [izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie
dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie vīrišķās
kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus vīrišķās
kārtas zirgus, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma
8. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz vaislas sērgu, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]
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II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.

II.2.6.
II.2.7.
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[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā
nonāvēts un iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
II.2.2.3. kurā par zirgu infekciozo anēmiju nav ziņots pēdējās 90 dienas pirms spermas
ievākšanas, un
( 2)
vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā nav ziņots pēdējos 12 mēnešus pirms
spermas ievākšanas;]
( 2)
vai [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā ir ziņots pēdējos 12 mēnešos pirms
spermas ievākšanas, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
( 2)
vai nu [izmantojot paraugus, kuri pēc tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un
iznīcināti vai nokauti, un objekts iztīrīts un dezinficēts, ņemti divos
piegājienos vismaz ar trīs mēnešu intervālu, objektā atlikušie zirgi ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 9. daļā doto diagnostikas
metodi testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 2)
vai [pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā
nonāvēts un iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
II.2.2.4. kurā 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma nevienam zirgam nav novērotas
zirgu virusālā arterīta infekcijas un ķēvju kontagiozā metrīta (Taylorella
equigenitalis) pazīmes;
kam datumā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
novēroti pārnēsājamu slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;
kas ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 58. panta 1. punktā,
59. panta 1. punktā vai 62. panta 1. punktā;
kas vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā spermas pirmoreiz ievākta, un tās ievākšanas
periodā
II.2.5.1. turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota Āfrikas zirgu mēra,
Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) vai attiecībā uz zirgiem
relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
II.2.5.2. turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu, vaislas
sērgu, tripanosomozi (Trypanosoma evansi), zirgu infekciozo anēmiju, zirgu virusālā
arterīta infekciju, ķēvju kontagiozo metrītu (Taylorella equigenitalis), trakumsērgas
vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri;
II.2.5.3. nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar II.2.5.1. punktā minēto
slimību gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
kas vismaz 30 dienas līdz spermas pirmās ievākšanas datumam, kā arī no pirmā II.2.7.1.,
II.2.7.2. un/vai II.2.7.3. punktā minētā parauga ņemšanas līdz vākšanas perioda beigām nav
izmantoti vaislai;
kam tālāk aprakstītajā veidā veikti šādi Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas
I nodaļas 1. punkta a) apakšpunktā minētie testi:
II.2.7.1. uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb
Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), un iegūtais rezultāts
ir negatīvs;
II.2.7.2. uz zirgu virusālā arterīta (EVA) infekciju:
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vai nu [II.2.7.2.1. seruma neitralizācijas tests ar seruma atšķaidījumu viens pret četri, un
iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
( 2)
un/vai [II.2.7.2.2. izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas tests
vai vīrusa genoma noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai
reāllaika PĶR, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
II.2.7.3. uz ķēvju kontagiozo metrītu (Taylorella equigenitalis) (CEM): ierosinātāja
identifikācijas tests ar trim paraugiem (noslaucījumiem), kas divas reizes ar ne mazāk
kā 7 dienu starplaiku ņemti vismaz no donorērzeļa dzimumlocekļa apvalka
(prepūcija), urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes;
paraugi nekādā gadījumā nav ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai
21 dienu (vietēja ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem
līdzekļiem, un ir ievietoti transporta barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē, un
nosūtīti uz laboratoriju, kur tiem veikts tālāk minētais tests, un tā rezultāti ir negatīvi:
( 2)
vai nu [II.2.7.3.1. Taylorella equigenitalis izolēšana pēc audzēšanas mikroaerofilos
apstākļos vismaz 7 dienas; audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu
ņemšanas no donordzīvnieka vai 48 stundās, ja transportēšanas laikā
paraugus glabā atvēsinātus;]
( 2)
un/vai [II.2.7.3.2. Taylorella equigenitalis genoma noteikšana, izmantojot polimerāzes ķēdes
reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, ko veic 48 stundās pēc paraugu
ņemšanas no donordzīvnieka;]
kam ar II.2.7. punktā norādītajiem rezultātiem katrā gadījumā ir izpildīta vismaz viena no
testēšanas programmām, kas attiecīgi aprakstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II
pielikuma 4. daļas I nodaļas 1. punkta b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā:
( 3)
[II.2.8.1.
donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas
pirms spermas pirmās ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas
ievākšanas periodā, un šajā periodā spermas vākšanas centra zirgi nav bijuši tiešā
saskarē ar zirgiem, kuru veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.2.7. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (4), kas no donorērzeļa
ņemti vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms tam, kad sperma,
kuru kā svaigu, atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts pārvietot uz citu
dalībvalsti, ir pirmoreiz ievākta, un ne agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies
periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz 30 dienas pirms spermas
pirmās ievākšanas;]
( 3)
[II.2.8.2.
donorērzelis spermas vākšanas centrā uzturējies vismaz 30 dienas pirms spermas
pirmās ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas vākšanas periodā, bet
šajā periodā no spermas vākšanas centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz
nepārtrauktu laiku, kas nepārsniedz 14 dienas, vai citi spermas vākšanas centra
zirgi ir bijuši tiešā saskarē ar zirgiem, kuru veselības statuss ir zemāks; II.2.7.
punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (4), kas no donorērzeļa ņemti
vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms datuma, kurā sperma, ko
kā svaigu, atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts pārvietot uz citu dalībvalsti, ir
pirmoreiz ievākta, un ne agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā
donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas, un periodā, kurā ievākta pārvietošanai uz citu dalībvalsti paredzētā
svaigā, atdzesētā, vai saldētā sperma, II.2.7. punktā aprakstītie testi donorērzelim
ir veikti šādi:]
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a)

uz zirgu infekciozo anēmiju: viens no II.2.7.1. punktā aprakstītajiem
testiem pēdējoreiz veikts, izmantojot asins paraugu, kas ņemts (4) ne agrāk
kā 90 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;
b)
uz zirgu virusālā arterīta infekciju: viens no testiem, kas aprakstīti
( 2)
vai nu [II.2.7.2. punktā, pēdējoreiz veikts, izmantojot paraugu, kas ņemts (4) ne
agrāk kā 30 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
( 2)
vai [II.2.7.2.2. punktā, ja ir apstiprināts, ka donorērzelis, kam attiecībā uz
zirgu virusālā arterīta infekciju ir seropozitīvs rezultāts, nav vīrusa
izplatītājs, ir veikts, izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas
ņemta(4) ne agrāk kā 6 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta I daļā
aprakstītā sperma, un no donorērzeļa šo 6 mēnešu laikā ņemts asins
paraugs (4) zirgu virusālā arterīta infekcijas noteikšanai paredzētā seruma
neitralizācijas testā ar seruma atšķaidījumu, kas pārsniedz 1:4, ir reaģējis
pozitīvi;]
uz ķēvju kontagiozo metrītu II.2.7.3. punktā aprakstītais tests pēdējoreiz
c)
veikts ar trim paraugiem (noslaucījumiem), kuri ņemti(4) ne agrāk kā
60 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;
( 2)
vai nu [divās reizēs;]
( 2)
vai [vienā reizē, kur izmantota polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai
reāllaika PĶR;]]
( 3)
[II.2.8.3.
donorērzelis neatbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas 1.
punkta b) apakšpunkta i) un ii) punkta nosacījumiem, un spermu ievāc saldētas
spermas pārvietošanai uz citu dalībvalsti:
II.2.7.1, II.2.7.2 un II.2.7.3 punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (4),
kas no donorērzeļa vismaz reizi gadā ir ņemti pārošanas sezonas sākumā, un II.2.7.1
un II.2.7.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (4), kas ievākti
spermas glabāšanas periodā, kurš ir vismaz 30 dienas no spermas ievākšanas datuma
un pirms tās izvešanas no spermas vākšanas centra, un visi šie testi veikti ne agrāk kā
14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc tam, kad ievākta I daļā aprakstītā sperma, un
( 2)
vai nu II.2.7.2. punktā aprakstītais zirgu virusālā arterīta infekcijas tests ir veikts,
izmantojot paraugus, kas ievākti(4) spermas glabāšanas periodā, kurš ir vismaz
30 dienas no spermas ievākšanas datuma un pirms tās izvešanas no spermas
vākšanas centra vai izmantošanas, un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā
90 dienas pēc I daļā aprakstītās spermas ievākšanas;]
( 2)
vai [ar vīrusa izolācijas testu, PĶR vai reāllaika PĶR, izmantojot paraugus ar
alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta(4) divas reizes gadā ar
vismaz 4 mēnešu starplaiku, ir apstiprināts, ka donorērzelis nav vīrusa
izplatītājs, un zirgu virusālā arterīta infekcijas noteikšanai paredzētā seruma
neitralizācijas testā ar seruma atšķaidījumu vismaz 1:4 donorērzelim rezultāts
bijis pozitīvs;]
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II.3.

Sākuma datums(4)
Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

kam ir veikti II.2.8. punktā paredzētie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos datumos:

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem(4)
EIA II.2.7.1.

EVA II.
2.7.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.2.7.3.
1. paraugs

2. paraugs

I daļā aprakstītā sperma
II.3.1. ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;
II.3.2. ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
II.3.3. ir transportēta konteinerā:
II.3.3.1. kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts centra
veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas ir I.19.
ailē norādītais numurs;
II.3.3.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 5)
[II.3.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]
( 2)( 6)
[II.4.
šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.4.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas
tai ir pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas antibiotikas un to
maisījumi:
( 2)
vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg)
maisījums;]
( 2)
vai [linkomicīna-spektinomicīna (150/ 300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 2)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 2)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (7) …………………………………………………,
kura(-s) baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]
II.4.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas
ne mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā,
kam ir vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.]
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Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs.
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Norādījumi, kā aizpildīt tabulu II.2.9. punktā.
Saīsinājumi:
Testēšana uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), pirmā reize
EIA-1
EIA-2
Testēšana uz EIA, otrā reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
Instrukcijas
Par katru spermas paraugu, kas saskaņā ar I.30. aili identificēts A slejā, B slejā jānorāda testu programma
(II.2.8.1., II.2.8.2. un/vai II.2.8.3. punkts) un C un D slejā jānorāda prasītie dati.
Datumi, kad, kā prasīts II.2.8.1., II.2.8.2. un II.2.8.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1, CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad, kā prasīts II.2.8.2. vai II.2.8.3. punktā, ir ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai,
jāieraksta tabulas 5.–9. slejas apakšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2
vai EVA-S2 un CEM-21 un CEM-22.
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Sākuma datums

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija
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donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

B

C

D

EIA II.2.7.1.

EVA II.
II.2.7.2.

CEM
II.2.7.3.

asins
paraugs

spermas
paraugs

1.
paraugs.

2. paraugs.

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
Lieko svītrot.
Svītrot programmas, ko attiecībā uz sūtījuma saturu nepiemēro.
Datumu ierakstīt II.2.9. punktā dotajā tabulā. (sk. norādījumus Piezīmju II daļā).
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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46. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. ZIRGU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2014. GADA 30. SEPTEMBRA UN
PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA, UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO
SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-BINTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

L 113/316

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

I.25.

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-SEM-B-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Spermas vākšanas centrs (1), kurā ievākta, apstrādāta un glabāta I daļā minētā sperma, ir
tirdzniecībai apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK(2)
D pielikuma I nodaļas I daļas 1. punktu un II daļas 1. punktu;

II daļa. Apliecinājums

II.1.1.

periodā, kas sākas 30 dienas pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas datuma
un ilgst līdz svaigas vai atdzesētas spermas nosūtīšanas datumam vai — saldētas spermas
gadījumā — līdz 30 dienu minimālā glabāšanas perioda beigām, spermas vākšanas centrs:
II.1.1.1.

atradies tādā dalībvalsts teritorijā vai — reģionalizācijas gadījumā —
teritorijas daļā(3), kura saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(4) 5. panta 2. punkta
a) un b) apakšpunktu netiek uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;

II.1.1.2.

atbildis nosacījumiem attiecībā uz saimniecību, kas paredzēti Direktīvas
2009/156/EK 4. panta 5. punktā;

II.1.1.3.

bijis centrs, kurā ir tikai tādi zirgu dzimtas dzīvnieki, kam nav zirgu virusālā
arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko pazīmju.

II.2.

Centrā ir uzņemti tikai tādi zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atbilst Direktīvas 2009/156/EK 4. un 5.
panta vai 12. līdz 16. panta nosacījumiem;

II.3.

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.3.1.

kam brīdī, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā nav
novērotas nekādas infekcijas slimību vai lipīgu slimību klīniskās pazīmes;

II.3.2.

kas 30 dienas pirms spermas ievākšanas turēti saimniecībās, kurās minētajā periodā
nevienam zirgam nav novērotas zirgu virusālā arterīta vai ķēvju kontagiozā metrīta
klīniskās pazīmes;

II.3.3.

kas vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas un II.3.5.1., II.3.5.2. vai II.3.5.3.
punktā minētā pirmā parauga ņemšanas līdz vākšanas perioda beigām nav izmantoti
vaislai;

II.3.4.

kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā, kura turpmāk minētos testus saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 882/2004(5) 12. pantu ir iekļāvusi savā akreditācijā, ir veikti šādi vismaz
OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas (Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) attiecīgās nodaļas prasībām
atbilstoši testi:

( 3)

II.3.4.1.

attiecībā uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā
(AGID jeb Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), un
iegūtais rezultāts ir negatīvs;

II.3.4.2.

uz zirgu virusālo arterītu (EVA):

vai nu

[II.3.4.2.1. seruma neitralizācijas tests ar seruma atšķaidījumu viens pret četri,
un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
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( 3)

un/vai

II.3.4.3.

[II.3.4.2.2. izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas
tests vai vīrusa genoma noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju
(PĶR) vai reāllaika PĶR, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): ierosinātāja identifikācijas tests ar trim
paraugiem (noslaucījumiem), kas divas reizes ar ne mazāk kā 7 dienu
starplaiku ņemti vismaz no donorērzeļa dzimumlocekļa apvalka (prepūcija),
urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes;
paraugi nekādā gadījumā nav ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana)
vai 21 dienu (vietēja ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem
līdzekļiem, un ir ievietoti transporta barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies
barotnē, un nosūtīti uz laboratoriju, kur tiem veikts tālāk minētais tests, un
iegūtais rezultāts ir negatīvs:

( 3)

[II.3.4.3.1. Taylorella equigenitalis izolēšana pēc audzēšanas mikroaerofilos
apstākļos vismaz 7 dienas; audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu
ņemšanas no donordzīvnieka vai, ja transportēšanas laikā paraugus
glabā atvēsinātus, 48 stundās;]

( 3)

[II.3.4.3.2. Taylorella
equigenitalis genoma noteikšana, izmantojot
polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, ko veic
48 stundās pēc paraugu ņemšanas no donordzīvnieka;]

vai nu

un/vai

II.3.5.

kam, iegūstot II.3.4. punktā norādītos rezultātus, ir veikta vismaz viena no tālāk
minētajām testu programmām, kuras aprakstītas II.3.5.1., II.3.5.2. un II.3.5.3. punktā:
( 6)

[II.3.5.1.

donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas
pirms spermas pirmās ievākšanas datuma un iepriekš minētās spermas
ievākšanas periodā, un neviens no spermas vākšanas centra zirgu dzimtas
dzīvniekiem nav bijis tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuru
veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.3.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas no
donorērzeļa ņemti(7) vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms
svaigas, atdzesētas vai saldētas spermas tirdzniecībai paredzētās spermas
pirmās ievākšanas un ne agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā
donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas;]

( 6)

[II.3.5.2.

donorērzelis spermas vākšanas centrā uzturējies vismaz 30 dienas pirms
spermas pirmās ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas ievākšanas
periodā, bet no spermas vākšanas centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz
nepārtrauktu laiku, kas nepārsniedz 14 dienas, un/vai citi spermas vākšanas
centrā esošie zirgu dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā saskarē ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks;
II.3.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas no
donorērzeļa ņemti(7) vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms
svaigas, atdzesētas vai saldētas spermas tirdzniecībai paredzētās spermas
pirmās ievākšanas un ne agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā
donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas,]
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un

svaigas, atdzesētas vai saldētas spermas tirdzniecībai paredzētās spermas
ievākšanas periodā II.3.4. punktā aprakstītie testi donorērzelim ir veikti šādi:
a)

uz zirgu infekciozo anēmiju: viens no II.3.4.1. punktā aprakstītajiem
testiem pēdējoreiz veikts ar asins paraugu, kas ņemts (7) ne agrāk kā
90 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;

b)

uz zirgu virusālo arterītu:

( 3)

vai nu [viens no II.3.4.2. punktā aprakstītajiem testiem pēdējoreiz veikts ar
paraugu, kas ņemts (7) ne agrāk kā 30 dienas, pirms ievākta I daļā
aprakstītā sperma;]

( 3)

[viens no II.3.4.2.2. punktā aprakstītajiem testiem ir veikts, izmantojot
alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta(7) ne agrāk kā
6 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta I daļā aprakstītā sperma, un no
donorēzeļa šo 6 mēnešu laikā ņemts asins paraugs (7) zirgu virusālā
arterīta noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma
atšķaidījumu, kas pārsniedz 1:4, ir reaģējis pozitīvi;]

vai

c)

uz ķēvju kontagiozo metrītu: viens no testiem, kas aprakstīti
II.3.4.3. punktā, pēdējoreiz veikts ar trim paraugiem (noslaucījumiem),
kuri ņemti(7) ne agrāk kā 60 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā
sperma;

( 3)

vai nu [divās reizēs ar vismaz 7 dienu starplaiku;]

( 3)

vai

(6)[II.3.5.3.

[vienā reizē, kur izmantota polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai
reāllaika PĶR;]]

donorērzelis
neatbilst
Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma
II nodaļas
1.6. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumiem, un sperma tiek vākta saldētas
spermas tirdzniecībai;
II.3.4.1., II.3.4.2. un II.3.4.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot
paraugus, kas no donorērzeļa ņemti(7) vismaz reizi gadā pārošanas sezonas
sākumā,

un

un

II.3.4.1 and II.3.4.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas
no donorērzeļa ņemti(7) spermas glabāšanas periodā, kurš ir vismaz 30 dienas
no spermas ievākšanas datuma un pirms tās izvešanas no spermas vākšanas
centra, un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc tam, kad ievākta
I daļā aprakstītā sperma,
( 3)

vai nu [II.3.4.2. punktā aprakstītie zirgu virusālā arterīta testi ir veikti,
izmantojot paraugus, kas ņemti (7) spermas glabāšanas periodā, kurš
ir vismaz 30 dienas no spermas ievākšanas datuma un pirms
spermas izvešanas no spermas vākšanas centra vai izmantošanas,
un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc datuma, kurā
ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
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( 3)

vai

[ar vīrusa izolācijas testu, PĶR vai reāllaika PĶR, izmantojot
paraugus ar alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta(7)
divas reizes gadā ar vismaz 4 mēnešu starplaiku, ir apstiprināts, ka
donorērzelis nav vīrusa izplatītājs, un zirgu virusālā arterīta
noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma
atšķaidījumu vismaz 1:4 donorērzelim rezultāts bijis pozitīvs;]]

kam ir veikti II.3.5. punktā paredzētie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos
datumos:
Sākuma datums(7)

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

II.3.6.

( 3)

31.3.2021.

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem(7)
EIA
II.3.4.1.

EVA II.
II.3.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.3.4.3.
1. paraugs.

2. paraugs.

vai nu [II.4.

Antibiotikas spermai nav pievienotas.]

( 3)

Spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(8): …………………………………………...

vai [II.4.

…………………………………………………………………………………….. .]
II.5.

I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1.

ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas I daļas 1. punkta un III nodaļas I daļas prasībām;

II.5.2.

attiecībā uz saldētu spermu — glabāta vismaz 30 dienas pēc tās ievākšanas datuma;

II.5.3.

saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktu uz
iekraušanas vietu ir nosūtīta aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.19. ailē norādītais
numurs.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.

31.3.2021.
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I daļa.
I.11. aile. Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes centrs.
I.12. aile. Galamērķa vieta ir spermas vākšanas vai glabāšanas centrs vai saimniecība, kas ir šīs spermas
galamērķis.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile. Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
II daļa.
Norādījumi, kā aizpildīt tabulu II.3.6. punktā.
Saīsinājumi:
Testēšana uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), pirmā reize
EIA-1
EIA-2
Testēšana uz EIA, otrā reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
Norādījumi
Par katru spermas identifikāciju, kas zemāk dotajā piemērā norādīta A slejā (II.3.5.1., II.3.5.2. un/vai
II.3.5.3. punkts), B slejā ir jāapraksta testu programma un C un D slejā ir jāieraksta attiecīgie datumi.
Datumi, kad, kā prasīts II.3.5.1., II.3.5.2. un II.3.5.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1, CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad, kā prasīts II.3.5.2. vai II.3.5.3. punktā, ir ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai,
jāieraksta tabulas 5.–9. slejas apakšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2
vai EVA-S2 un CEM-21 un CEM-22.

(1)
(2)
(3)

Spermas
identifikācija

Testēšanas
programma

Sākuma datums(7)
donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

A

B

C

spermas
ievākšana

D

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem(7)
EIA
II.3.4.1.

EVA II.
II.3.4.2.

CEM
II.3.4.3.

asins
paraugs

spermas
paraugs

1. paraugs

2. paraugs

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādīti sarakstā.
OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.
Lieko svītrot.
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(6)
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OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
Svītrot programmu(-as), kas uz sūtījumu neattiecas.
Datumu ierakstīt II.3.6. punktā dotajā tabulā (sk. piezīmju II daļas norādījumus).
Nosaukumi un koncentrācijas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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47. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. ZIRGU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2010. GADA 31. AUGUSTA UN PIRMS
2014. GADA 1. OKTOBRA, UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO
SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEMC-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Spermas vākšanas centrs (1), kurā ievākta, apstrādāta un glabāta tirdzniecībai I daļā minētā sperma,
ir apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
I nodaļas I daļas 1. punktu un II daļas 1. punktu;
II.1.1.

periodā, kas sākas 30 dienas pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas datuma
un ilgst līdz svaigas vai atdzesētas spermas nosūtīšanas datumam vai — saldētas spermas
gadījumā — līdz 30 dienu glabāšanas perioda beigām, spermas vākšanas centrs:
II.1.1.1.
II.1.1.2.

II daļa. Apliecinājums

II.1.1.3.

atradies tādā dalībvalsts teritorijā vai — reģionalizācijas gadījumā — teritorijas
daļā(2), kura saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(3) 5. panta 2. punkta a) un
b) apakšpunktu netiek uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;
atbildis
nosacījumiem
attiecībā
uz
saimniecību,
kuri paredzēti
Direktīvas 2009/156/EK(3) 4. panta 5. punktā;
bijis centrs, kurā ir tikai tādi zirgu dzimtas dzīvnieki, kam nav zirgu virusālā
arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko pazīmju.

II.2.

Centrā ir uzņemti tikai tādi zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atbilst Direktīvas 2009/156/EK(3) 4. un
5. panta vai 12. līdz 16. panta nosacījumiem.

II.3.

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.3.1.

kam brīdī, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā nav
novērotas nekādas infekcijas slimību vai lipīgu slimību klīniskās pazīmes;

II.3.2.

kas pirms spermas ievākšanas datuma 30 dienas turēti saimniecībās, kur minētajā periodā
nevienam zirgam nav novērotas zirgu virusālā arterīta vai ķēvju kontagiozā metrīta
klīniskās pazīmes;

II.3.3.

kas vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas un II.3.5.1., II.3.5.2. vai
II.3.5.3. punktā minētā pirmā parauga ņemšanas datuma līdz vākšanas perioda beigu
datumam nav izmantoti vaislai;

II.3.4.

kam, ievērojot vismaz OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas rokasgrāmatas
(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE) attiecīgās
nodaļas prasības un izmantojot paraugus, kuri ņemti saskaņā ar kādu no programmām, kas
aprakstītas II.3.5. punktā, kompetentās iestādes atzītā laboratorijā ir veikti šādi testi:

( 2)

[II.3.4.1.

( 2)

[II.3.4.1.
[II.3.4.2.

( 2)

[II.3.4.2.

vai nu

vai
un ( 2)vai nu
vai

imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests) uz zirgu infekciozo anēmiju
(EIA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
seruma neitralizācijas tests uz zirgu virusālo arterītu (EVA), un seruma
atšķaidījumā viens pret četri iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas tests uz
zirgu virusālo arterītu (EVA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
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II.3.4.3.

un

II.3.5.

ierosinātāja identifikācijas tests uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), izolējot
Taylorella equigenitalis pēc 7 līdz 14 dienu audzēšanas, veikts divas reizes ar
paraugiem, kas ar septiņu dienu starplaiku ņemti no pirmsejakulācijas šķidruma
vai spermas parauga, un no ģenitāliju noslaucījumiem, kas ņemti vismaz no
dzimumlocekļa apvalka, urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes, un visos
gadījumos rezultāts bijis negatīvs;

kam, visos gadījumos iegūstot II.3.4. punktā norādītos rezultātus, ir veikta vismaz viena
no testu programmām(4), kuras detalizētas II.3.5.1., II.3.5.2. un II.3.5.3. punktā:
II.3.5.1.

II.3.5.2.

un
un

un
II.3.5.3.

donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas
pirms I daļā minētās spermas ievākšanas un tās ievākšanas periodā, un šajā
periodā neviens no spermas vākšanas centra zirgu dzimtas dzīvniekiem nav
bijis tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir
zemāks nekā donorērzelim;
II.3.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5) pirms
spermas pirmās ievākšanas un vismaz 14 dienas pēc datuma, kad sācies vismaz
30 dienas ilgais periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā;
donorērzelis spermas vākšanas centrā turēts vismaz 30 dienas pirms spermas
pirmās ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas ievākšanas periodā, bet
no spermas vākšanas centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz nepārtrauktu
laiku, kas nepārsniedz 14 dienas, un/vai citi spermas vākšanas centrā esošie
zirgu dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem,
kuru veselības statuss ir zemāks.
II.3.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5), pirms
pārošanas sezonā sperma ievākta pirmo reizi, vai pirms ievākšanas perioda tajā
gadā, kad I daļā aprakstītā sperma ievākta, un vismaz 14 dienas pēc datuma,
kad sācies vismaz 30 dienas ilgais periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā;
II.3.4.1. punktā aprakstītais tests uz zirgu infekciozo anēmiju pēdējoreiz veikts,
izmantojot asins paraugu (5), kas ņemts ne agrāk kā 90 dienas, pirms ievākta
I daļā aprakstītā sperma;
( 2)
vai nu [viens no II.3.4.2. punktā aprakstītajiem testiem uz zirgu virusālo
arterītu pēdējoreiz veikts, izmantojot paraugu, kas ņemts (5), ne agrāk
kā 30 dienas, pirms ievākta iepriekš aprakstītā sperma,]
( 2)
vai
[izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta (5) ne
agrāk kā 6 mēnešus, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma, ir veikts
vīrusa izolācijas tests uz zirgu virusālo arterītu, un rezultāts ir bijis
negatīvs, un ar tajā pašā dienā(5) ņemtu asins paraugu zirgu virusālā
arterīta noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma
atšķaidījumu, kas pārsniedz viens pret četri, rezultāts bijis pozitīvs;]
II.3.4.3. punktā aprakstītais tests uz ķēvju kontagiozo metrītu pēdējoreiz veikts
ar paraugiem, kas ņemti(5) ne agrāk kā 60 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā
sperma;
II.3.4. punktā aprakstītie testi veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5), pirms
pārošanas sezonā sperma ievākta pirmo reizi, vai pirms ievākšanas perioda tajā
gadā, kad I daļā aprakstītā sperma ievākta,
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un

vai nu [II.4.
vai [II.4.

( 2)

II.5.

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

II.3.6.

( 2)
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II.3.4. punktā aprakstītie testi pēdējoreiz veikti, izmantojot paraugus (5), kas
ņemti ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc tam, kad ievākta I daļā
aprakstītā sperma;

kam ir veikti II.3.5. punktā paredzētie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos
datumos:
Sākuma datums(5)
donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem(5)
EIA
II.3.4.1.

EVA II.
II.3.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.3.4.3.
1. paraugs

2. paraugs

Antibiotikas spermai nav pievienotas.]
Spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(6): ……………………………………….
…………………………………………………………………………………….. .]
I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1.

ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas I daļas 1. punkta un III nodaļas I daļas prasībām;

II.5.2.

saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktu uz
iekraušanas vietu ir nosūtīta aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.19. ailē norādītais
numurs.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile. Izcelsmes vieta ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes centrs.
I.12. aile. Galamērķa vieta ir spermas vākšanas vai glabāšanas centrs vai saimniecība, kas ir šīs spermas
galamērķis.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile. Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs atbilst tā I.11. ailē norādītā spermas centra apstiprinājuma numuram, kurā
sperma ievākta.
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II daļa.
II.3.6. punktā dotās tabulas aizpildīšanas norādījumi.
Saīsinājumi
Zirgu infekciozā anēmija (EIA), pirmā testēšanas reize
EIA-1
EIA-2
EIA, otrā testēšanas reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
Norādījumi
Par katru spermas identifikāciju, kas zemāk dotajā piemērā norādīta A slejā, B slejā ir jāapraksta testu
programma (II.3.5.1., II.3.5.2. un/vai II.3.5.3.) un C un D slejā ir jāieraksta attiecīgie datumi.
Datumi, kad, kā prasīts II.3.5.1., II.3.5.2. un II.3.5.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1 un CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad saskaņā ar II.3.5.2. vai II.3.5.3 ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas
5.–9. slejas apakšējā rindā, proti, ailēs, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2 vai EVA-S2 un
CEM-21 un CEM-22.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Spermas
identifikācija

Testēšanas
programma

Sākuma datums(5)
donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

A

B

C

spermas
ievākšana

D

Datums, kad ņemti paraugi veselības testiem(5)
EIA
II.3.4.1.

EVA II.
II.3.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

1. paraugs

2. paraugs

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
Svītrot programmu(-as), kas uz sūtījumu neattiecas.
Datumu ierakstīt II.3.6. punktā dotajā tabulā (sk. piezīmju II daļas norādījumus).
Nosaukumi un koncentrācijas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

CEM
II.3.4.3.

Paraksts
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48. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU
SŪTĪJUMUS. ZIRGU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA
SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2010. GADA 1. SEPTEMBRA UN
PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA,
KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-D-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

Spermas vākšanas centrs (1), kurā sperma, kas aprakstīta I daļā, ir ievākta, apstrādāta un glabāta
tirdzniecībai:
II.1.1.

ir apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D
pielikuma I nodaļas nosacījumiem;

II.1.2.

atradies tādā dalībvalsts teritorijā vai — reģionalizācijas gadījumā — teritorijas daļā(2),
kas no spermas ievākšanas dienas līdz datumam, kurā sperma kā svaiga/atdzesēta(2)
nosūtīta, vai līdz saldētas spermas obligātā 30 dienu glabāšanas termiņa beigām(2)
saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(3) 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu nav
uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;

II.1.3.

periodā no 30 pēdējām dienām pirms spermas ievākšanas līdz datumam, kurā sperma kā
svaiga/atdzesēta(2) nosūtīta, vai, saldētas spermas gadījumā, līdz obligātā 30 dienu
glabāšanas perioda beigām(2) atbildis Direktīvas 2009/156/EK 4. panta nosacījumiem;

II.1.4.

periodā no 30 pēdējām dienām pirms spermas ievākšanas līdz dienai, kad sperma kā
svaiga/atdzesēta(2) nosūtīta, vai, saldētas spermas gadījumā, līdz obligātā 30 dienu
glabāšanas perioda beigām(2) tajā bijuši tikai zirgu dzimtas dzīvnieki, kuriem nebija
zirgu virusālā arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko pazīmju.

II.2.

Visi zirgu dzimtas dzīvnieki centrā uzņemti, ievērojot Direktīvas 2009/156/EK(3) 4. un 5. panta
noteikumus.

II.3.

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.3.1.

kam spermas ievākšanas dienā nav novērotas infekcijas slimības vai lipīgas slimības
klīniskās pazīmes;

II.3.2.

kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas nav izmantoti vaislai;

II.3.3.

kas 30 dienu laikā pirms spermas ievākšanas turēti saimniecībās, kurās nevienam zirgu
dzimtas dzīvniekam nebija novērotas zirgu virusālā arterīta klīniskās pazīmes;

II.3.4.

kas 60 dienas pirms spermas ievākšanas turēti saimniecībās, kurās nevienam zirgu
dzimtas dzīvniekam nebija novērotas ķēvju kontagiozā metrīta klīniskās pazīmes;

II.3.5.

kas, ciktāl man zināms un cik varēju noskaidrot, 15 dienas tieši pirms spermas
ievākšanas nav bijuši saskarē ar infekcijas slimības vai lipīgas slimības skartiem zirgu
dzimtas dzīvniekiem;

II.3.6.

kam saskaņā ar II.3.7. punktā minēto testu programmu kompetentās iestādes atzītā
laboratorijā ir veikti šādi dzīvnieku veselības testi:
II.3.6.1.

uz zirgu infekciozo anēmiju: agara gela imūndifūzijas tests (Koginsa tests),
un iegūtais rezultāts ir negatīvs;
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un
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( 2)

vai nu

( 2)

[II.3.6.2.
[II.3.6.2.

vai

II.3.6.3.

un

II.3.7.

uz zirgu virusālā arterīta infekciju: seruma neitralizācijas tests ar seruma
atšķaidījumu viens pret četri, un iegūtais rezultāts ir negatīvs; un]
uz zirgu virusālo arterītu: vīrusa izolācijas tests, izmantojot visas donorērzeļa
spermas alikvotu, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): ierosinātāja identifikācijas tests, izolējot
Taylorella equigenitalis, veikts divas reizes ar paraugiem, kas ar septiņu
dienu starplaiku ņemti no donorērzeļa pirmsejakulācijas šķidruma vai
spermas parauga, un no ģenitāliju noslaucījumiem, kas ņemti vismaz no
dzimumlocekļa apvalka, urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes, un
visos gadījumos rezultāts bijis negatīvs;

kam ir veikta viena no šādām testu programmām(4):
II.3.7.1.

donorērzelis vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas pirms
spermas ievākšanas un ievākšanas periodā, un šajā periodā neviens zirgu
dzimtas dzīvnieks vākšanas centrā nav bijis tiešā saskarē ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks nekā donorērzeļiem;
II.3.6. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti
……………………….. (5), un ķēvju kontagiozā metrīta gadījumā — otru
paraugu, kurš ņemts ………………………..(5), un tas ir vismaz 14 dienas pēc
iepriekš minētā uzturēšanās perioda sākuma un vismaz pārošanas sezonas
sākumā;
II.3.7.2. donorērzelis vākšanas centrā nav uzturējies pastāvīgi, vai citi centra zirgu
dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.3.6. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti
……………………….. (5), un ķēvju kontagiozā metrīta gadījumā ar otru
paraugu, kas ņemts ………………………..(5), un tas ir 14 dienās pirms
spermas pirmās ievākšanas un vismaz pārošanas sezonas sākumā;
II.3.6.1. punktā aprakstītais tests uz zirgu infekciozo anēmiju pēdējoreiz
un
veikts, izmantojot asins paraugu, kas ņemts……………………….. (5),
un tas ir ne agrāk kā 120 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;
( 2)
vai nu [viens no II.3.6.2. punktā aprakstītajiem testiem uz zirgu virusālo
un
arterītu
pēdējoreiz
veikts,
izmantojot
paraugu,
kas
ievākts…………………..(5), un tas ir ne agrāk kā 30 dienas, pirms
ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
( 2)
vai
[vīrusa izolācijas testā, kas veikts ar alikvotu no visas donorērzeļa
spermas, kura ievākta ………………………..(5), un tas ir ne agrāk kā
vienu gadu, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma, ir apstiprināts, ka
seropozitīvais ērzelis nav zirgu virusālā arterīta izplatītājs;]
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II.3.7.3.

II.4.

II.3.6. punktā aprakstītie testi, izmantojot paraugus, kas ņemti
…………………… (5), un ķēvju kontagiozā metrīta gadījumā — otru
paraugu, kurš ņemts……………………. (5), ir veikti saldētas spermas
obligātajā 30 dienu glabāšanas periodā un ne agrāk kā 14 dienas pēc spermas
ievākšanas.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta saskaņā ar Direktīvas
92/65/EEK D pielikuma II un III nodaļas prasībām.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes centrs.
I.11. aile.
I.12. aile.
Galamērķa vieta ir spermas vākšanas vai glabāšanas centrs vai saimniecība, kas ir šīs spermas
galamērķis.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.19. aile.
I.30. aile.
Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
Centra apstiprinājuma numurs ir tā spermas centra apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.11. ailē
un kurā sperma ievākta.
II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tikai tie spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādīti sarakstā.
Lieko svītrot.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
Svītrot programmu(-as), kas uz sūtījumu neattiecas.
Ierakstīt datumu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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49. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN
DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “EQUIOOCYTES-EMB-A-INTRA’”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

I.25.

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

[II.1. in vivo radītos zirgu embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un
nosūtījusi embriju vākšanas brigāde(2), kas:
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]

( 1)

II daļa. Apliecinājums

[II.1. zirgu oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir
ievākusi vai radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(2), kas:

II.2.

II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināta un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un
3. daļā.]

Oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēti mākslīgai reprodukcijai un iegūti no tādiem
donordzīvniekiem,
II.2.1.

kas ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.2.2.

kas ir no tādiem objektiem kādā dalībvalstī vai tās zonā vai no kādas trešās valsts, tās
teritorijas vai zonas kompetentās iestādes oficiāli kontrolētiem objektiem,
II.2.2.1.

kuros
pēdējās
30 dienas
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma
evansi), un

( 1)

vai nu [par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]

( 1)

vai

[pēdējo
2 gadu
periodā
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) šajā objektā ir ziņots par tripanosomozi, un kopš
pēdējā uzliesmojuma uz šo objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)

vai nu [līdz objektā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti
vismaz 6 mēnešus pēc pēdējā inficētā dzīvnieka izvešanas no
objekta, ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas (ES)
2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir
testēti uz tripanosomozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”
( 1)

vai

II.2.2.2.

[pagājušas vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana
un dezinfekcija pēc tam, kad objektā nonāvēts un iznīcināts vai
nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks;]]

kurā
pēdējos
6 mēnešus
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1)
(1)
(1)
ievākšanas /radīšanas nav ziņots par vaislas sērgu, un

( 1)

vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]

( 1)

vai

[pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
šajos objektos ir ziņots par vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz
šo objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
( 1)

vai nu [izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie
nekastrētie vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi,
izņemot kastrētus vīrišķās kārtas zirgus, ar kādu no Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 8. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir testēti uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]

( 1)

vai

II.2.2.3.

[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un
dezinficētas;]]

kurā
pēdējās
90 dienas
pirms
šo
oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav ziņots par zirgu infekciozo anēmiju, un

( 1)

vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā nav ziņots pēdējos 12 mēnešus
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]

( 1)

vai

[par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā ir ziņots pēdējos 12 mēnešos
pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi,
līdz:
( 1)

vai nu [izmantojot paraugus, kuri pēc tam, kad inficētie dzīvnieki
nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, un objekts iztīrīts un
dezinficēts, ņemti divos piegājienos vismaz ar trīs mēnešu
intervālu, objektā atlikušie zirgi ar Deleģētās regulas (ES)
2020/688 I pielikuma 9. daļā doto diagnostikas metodi testēti uz
zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”
( 1)

vai

[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un
dezinficētas;]]

II.2.3.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis un kam
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas dienā nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi
vai klīniskās pazīmes;

II.2.4.

kas ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 58. panta
1. punktā, 59. panta 1. punktā vai 62. panta 1. punktā;

II.2.5.

kas vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā oocīti(1)/embriji(1) pirmoreiz ievākti, un to
ievākšanas periodā:
II.2.5.1.

turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota Āfrikas
zirgu mēra, Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) vai
attiecībā uz zirgiem relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;

II.2.5.2.

turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu,
vaislas sērgu, tripanosomozi (Trypanosoma evansi), zirgu infekciozo
anēmiju, ķēvju kontagiozo metrītu (Taylorella equigenitalis),
trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri;

II.2.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar
II.2.5.1. punktā minēto slimību gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā,
vai no objektiem, kuri neatbilst II.2.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;

II.2.6.

kas vismaz 30 dienas līdz šo oocītu (1) / embriju (1) ievākšanas datumam un no II.2.7.1.
un II.2.7.2. punktā minēto pirmo paraugu ņemšanas datuma līdz šo oocītu (1) /
embriju (1) ievākšanas datumam nav izmantoti vaislai;

II.2.7.

kam tālāk aprakstītajā veidā veikti šādi Deleģētās (b) regulas (ES) 2020/686
II pielikuma 4. daļas II nodaļas 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētie testi:
II.2.7.1.

uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā
(AGID jeb Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA),
iegūstot negatīvu rezultātu ar asins paraugiem, kuri ņemti
……………….(3), kas ir ne agrāk kā 14 dienas pēc II.2.6. punktā minētā
perioda sākuma datuma, un testu pēdējoreiz veicot ar asins paraugu, kurš
ņemts …………………….(3), ne agrāk kā 90 dienas pirms datuma, kurā
ievākti pārvietošanai uz citu dalībvalsti paredzētie oocīti(1)/embriji(1);]

II.2.7.2.

uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): izmantojot vismaz divus paraugus
(noslaucījumus), kas II.2.6. punktā minētajā periodā ņemti vismaz no
donorķēves klitora bedrītes un klitora sinusu gļotādas, ir veikts
ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;
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( 1)

vai nu [II.2.7.2.1. divās reizēs ar vismaz 7 dienu starplaiku, ………………..(3)
………… un (3) (datumi), pēc vismaz 7 dienu audzēšanas
mikroaerofilos apstākļos izolējot Taylorella equigenitalis;
audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka vai, ja transportēšanas laikā paraugus glabā
atvēsinātus, 48 stundās.]

( 1)

un/vai [II.2.7.2.2. vienā
reizē………………..(3),
konstatējot
Taylorella
equigenitalis genomu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai
reāllaika PĶR, kas izdarīta 48 stundu laikā pēc paraugu
ņemšanas no donordzīvnieka.]
II.2.7.2.1. un II.2.7.2.2. punktā minētie paraugi nekādā gadījumā nav
ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu (vietēja
ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem līdzekļiem un
pirms nosūtīšanas uz laboratoriju ievietoti transporta barotnē ar aktīvo
ogli, piem., Amies barotnē.

II.3.

Oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.3.1.

ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;

II.3.2.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.3.3.

transportēti konteinerā:
II.3.3.1.

kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un
numurējusi, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.3.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 4)

[II.3.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots
citiem produktiem.]

( 1)( 5)

[II.3.4.

II.3.5.

ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
transportēti konteinerā, kur nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai
papildu aizsargmaisos.]
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( 1)( 6)

in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas
centra, reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko
attiecībā uz spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi kādas dalībvalsts
kompetentā iestāde vai tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentā iestāde, kura
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikumā.]

( 1)( 7)

Ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(7 ): …………………………………………………………………………]

[II.4.

[II.5.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.26. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļautas
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(3)
Ierakstīt datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.
(4)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem(5).
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā
konteinerā ievieto un transportē zirgu oocītus, in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un
mikromanipulētus embrijus.
(6)
Oocītiem nepiemērot.
(7)
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(8)
Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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50. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU
KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI
RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC
2014. GADA 30. SEPTEMBRA UN PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN KO PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES
BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI
(PARAUGS “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

vai nu[II.1.

( 1)

[II.1.

in vitro radītos embrijus/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ieguva, apstrādāja un
glabāja embriju ieguves brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. un 2 punktu;]

vai nu[II.2.

in vivo iegūtie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas
II daļas 1. punkta prasībām.]

vai

( 1)

( 1)

[II.2.

in vivo iegūtās olšūnas, kas aprakstītas I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 2. punkta prasībām.]

( 1)

[II.2.

in vitro radītie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas
II daļas 3. punkta prasībām.]

( 1)

[II.2.

mikromanipulētie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 4. punkta prasībām.]

II.3.

I daļā aprakstītās olšūnas vai embriji iegūti no donorķēvēm:

vai
vai
vai

II daļa. Apliecinājums

in vivo iegūtos embrijus/in vivo iegūtās olšūnas (1), kas aprakstīti(-as) I daļā, ievāca, apstrādāja un
glabāja embriju vākšanas brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. punktu (3);]

II.3.1.

kas nāk no saimniecībām, kuras atbilst Direktīvas 2009/156/EK(4) 4. panta 5. punktā
noteiktajām prasībām un kurās ir uzņemti tikai zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atbilst
Direktīvas 2009/156/EK 4. un 5. pantā vai 12.–16. pantā noteiktajām prasībām;

II.3.2.

kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma IV nodaļas 4. punkta prasībām;

II.3.3.

kas vismaz 30 dienas līdz šo olšūnu un embriju ievākšanas datumam un no II.3.4.1. un
II.3.4.2. punktā minētā pirmā parauga ņemšanas datuma līdz olšūnu un embriju
ievākšanas datumam nav izmantotas vaislai;

II.3.4.

kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā, kura turpmāk minētos testus saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 882/2004(5) 12. pantu ir iekļāvusi savā akreditācijā, ir veikti šādi
vismaz OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas
(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) attiecīgās nodaļas
prasībām atbilstoši testi:
II.3.4.1. uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb
Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot
negatīvu rezultātu ar asins paraugiem, kuri ņemti ….(6), kas ir ne agrāk kā
14 dienas pēc II.3.3. punktā minētā perioda sākuma datuma, un testu pēdējoreiz
veicot ar asins paraugu, kurš ņemts……………………. (6); un tas nav agrāk kā
90 dienas pirms datuma, kad ievāktas olšūnas vai embriji, kas paredzēti
tirdzniecībai;
II.3.4.2. uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): ierosinātāja identifikācijas tests, kurā
iegūts negatīvs rezultāts, ir veikts, izmantojot vismaz divus paraugus
(noslaucījumus), kas II.3.3. punktā minētajā periodā ņemti vismaz no
donorķēves klitora bedrītes un klitora sinusu gļotādas,
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( 1)

divās reizēs ar vismaz 7 dienu starplaiku, ………………..(6)
………… un (6), pēc vismaz 7 dienu audzēšanas mikroaerofilos
apstākļos izolējot Taylorella equigenitalis; audzēšanu sāk
24 stundās pēc paraugu ņemšanas no donordzīvnieka vai, ja
transportēšanas laikā paraugus glabā atvēsinātus, 48 stundās;]

( 1)

vienā reizē………………..(6) ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)
vai reāllaika PĶR nosakot Taylorella equigenitalis genomu
48 stundās pēc tam, kad no donordzīvnieka paņemti paraugi;]

vai nu [II.3.4.2.1.

un/vai [II.3.4.2.2.

II.3.4.2.1. un II.3.4.2.2. punktā minētie paraugi nekādā gadījumā
nav ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu
(vietēja ārstēšana) pēc donorķēves ārstēšanas ar antibakteriāliem
līdzekļiem un pirms nosūtīšanas uz laboratoriju ievietoti transporta
barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē;
( 1)

vai nu[II.4.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir iegūti, donorķēves mākslīgi apsēklojot ar spermu, kas ievākta,
apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas prasībām;]

( 1)

[II.4.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir iegūti, in vitro apaugļojot olšūnas, kas atbilst
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas 2. punkta nosacījumiem, ar spermu, kas
ievākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas prasībām;]

( 1)

[II.4.

olšūnas nav bijušas saskarē ar zirgu dzimtas dzīvnieku spermu;]

II.5.

olšūnas vai embriji, kas aprakstīti I daļā, saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 6. punktu uz iekraušanas vietu nosūtīti aizplombētā konteinerā, uz kura ir
I.19. ailē norādītais numurs.

vai

vai

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.30. aile.

Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šīs(šos) olšūnas/embrijus
ievākusi/radījusi.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas brigāde, embriju ieguves brigāde vai saimniecība, kas ir
olšūnu/embriju galamērķis.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Lieko svītrot.
Tikai tās embriju vākšanas vai ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādītas sarakstā.
OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
Ierakstīt datumu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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51. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU
KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI
RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC
2010. GADA 31. AUGUSTA UN PIRMS 2014. GADA 1. OKTOBRA UN KO PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES
BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI
(PARAUGS “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
( 1)

vai nu

( 1)

vai

[II.1.

( 1)

vai nu

In vitro radītos embrijus/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ieguva, apstrādāja un
glabāja embriju ieguves brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. un 2 punktu.]
[II.2.
In vivo iegūtie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 1. punkta prasībām.]

( 1)

[II.2.

In vivo iegūtās olšūnas, kas aprakstītas I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 2. punkta prasībām.]

( 1)

[II.2.

In vitro radītie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas
II daļas 3. punkta prasībām.]

( 1)

[II.2.

Mikromanipulētie embriji, kas aprakstīti I daļā, atbilst
III nodaļas II daļas 4. punkta prasībām.]

II.3.

I daļā aprakstītās olšūnas vai embriji iegūti no donorķēvēm:

vai
vai

II daļa. Apliecinājums

[II.1.
In vivo iegūtos embrijus/in vivo iegūtās olšūnas (1), kas aprakstīti(-as) I daļā, ievāca,
apstrādāja un glabāja embriju vākšanas brigāde(2), kura ir apstiprināta un tiek uzraudzīta saskaņā
ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļas 1. punktu.]

vai

Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma

II.3.1. kas nāk no saimniecībām, kuras atbilst Direktīvas 2009/156/EK(4) 4. panta 5. punktā
noteiktajām prasībām un kurās ir uzņemti tikai zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atbilst
Direktīvas 2009/156/EK 4. un 5. pantā vai 12.–16. pantā noteiktajām prasībām;
II.3.2. kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma IV nodaļas 4. punkta papildu prasībām;
II.3.3. kas vismaz 30 dienas līdz šo olšūnu vai embriju ievākšanas datumam un no II.3.4. un
II.3.5. punktā minētā pirmā parauga ņemšanas datuma līdz olšūnu vai embriju ievākšanas
datumam nav izmantotas vaislai;
II.3.4. kam uz zirgu infekciozo anēmiju ir veikta imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa
tests) vai imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot negatīvu rezultātu ar asins
paraugiem, kuri ņemti ….(3), un tas ir pēdējās 30 dienās pirms olšūnu vai embriju pirmās
ievākšanas datuma, un testu pēdējoreiz veicot ar asins paraugu, kurš
ņemts……………………. (3); un ir ne agrāk kā 90 dienas pirms olšūnu un embriju
ievākšanas;
II.3.5. kam uz ķēvju kontagiozo metrītu ir veikts ierosinātāja identifikācijas tests, no paraugiem,
kas 30 dienās pirms olšūnu vai embriju pirmās ievākšanas datuma divos secīgos
meklēšanās periodos …………(3) un ………………..(3) ņemti no klitora bedrītes un klitora
sinusu gļotādas, un no viena papildu parauga, kas viena meklēšanās perioda laikā
……………….(3) ņemts no dzemdes kakla, izolējot Taylorella equigenitalis, un pēc 7 līdz
14 dienu audzēšanas visos gadījumos iegūtais rezultāts ir negatīvs.
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vai nu
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”

[II.4.
Embriji, kas aprakstīti I daļā, ir ieņemti, donorķēves mākslīgi apsēklojot ar spermu, kas
ievākta, apstrādāta, glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
I nodaļas I daļas, II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas prasībām.]

( 1)

vai [II.4.

Embriji, kas aprakstīti I daļā, ir ieņemti, olšūnas, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 2. punkta nosacījumiem, in vitro apaugļojot ar spermu, kas ievākta, apstrādāta,
glabāta un pārvadāta apstākļos, kuri atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I daļas,
II nodaļas I daļas un III nodaļas I daļas prasībām.]

( 1)

vai [II.4.

Olšūnas nav bijušas saskarē ar zirgu spermu.]

II.5.

Olšūnas vai embriji, kas aprakstīti I daļā, saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas 6. punktu uz iekraušanas vietu nosūtīti aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.19.
ailē norādītais numurs.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas olšūnas/embrijus ir
I.11. aile.
ievākusi/radījusi.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas brigāde, embriju ieguves brigāde vai saimniecība, kas ir
I.12. aile.
olšūnu/embriju galamērķis.
I.19. aile.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs atbilst tai embriju vākšanas vai ieguves brigādei, kas
olšūnas/embrijus ievākusi/radījusi.
II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Lieko svītrot.
Tikai tās embriju vākšanas/ieguves brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar
Padomes Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādītas sarakstā.
Ierakstīt datumu.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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52. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU
KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI
RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK
PIRMS 2010. GADA 1. SEPTEMBRA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “EQUIOOCYTES-EMB-D-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Olšūnas/embrijus (1), kas aprakstītas(-i) I daļā, ir ievākusi kompetentās iestādes apstiprināta vākšanas
brigāde(2), un tās(tie) apstrādātas(-i) attiecīgā laboratorijā.

II.2.

Olšūnas/embriji(1) iegūti no donorķēvēm:
II.2.1.

kas ievākšanas dienā ir atradušās telpās, kuras atrodas tādas dalībvalsts teritorijā vai —
reģionalizācijas gadījumā — teritorijas daļā, kas saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(3) 5. panta
2. punkta a) un b) apakšpunktu netiek uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri,

II.2.2.

kas atradušās veterinārā uzraudzībā esošās saimniecībās, kuras ievākšanas dienā atbilda
Direktīvas 2009/156/EK 4. panta prasībām;

II.2.3.

kas pirms ievākšanas 60 dienas ir turētas saimniecībās, kuras ir brīvas no ķēvju kontagiozā
metrīta klīniskajām pazīmēm;

II.2.4.

kas 30 dienas līdz šo olšūnu/embriju (1) ievākšanai nav izmantotas vaislai;

II.2.5.

kas, ciktāl man zināms un cik varēju noskaidrot, 15 dienas tieši pirms olšūnu/embriju (1)
ievākšanas nav bijušas saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas cieš no kādas lipīgas slimības
vai infekcijas slimības;

II.2.6.

kam ievākšanas dienā nav novērotas lipīgu slimību vai infekcijas slimību klīniskās pazīmes.

II.3.

Olšūnas/embriji(1) ir ievāktas(-i), apstrādātas(-i), glabātas(-i) un pārvadātas(-i) apstākļos, kas atbilst
Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma prasībām.

II.4.

Donorķēvju mākslīgajai apsēklošanai izmantotā sperma atbilst Direktīvas 92/65/EEK(4)(1) prasībām.

II.5.

Embriju in vitro radīšanā izmantotās olšūnas atbilst Direktīvas 92/65/EEK(1) prasībām.

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas brigāde, kas olšūnas/embrijus ievākusi.
I.11. aile.
I.12. aile.
Galamērķa vieta ir embriju vākšanas brigāde, embriju ieguves brigāde vai saimniecība, kas ir
olšūnu/embriju galamērķis.
I.19. aile.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.30. aile.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
Ievākšanas datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
Brigādes apstiprinājuma numurs ir tās embriju vākšanas brigādes numurs, kas olšūnas/embrijus
ievākusi.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA”

Lieko svītrot.
Tikai tās embriju vākšanas brigādes, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas saskaņā ar Padomes
Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 4. punktu ir norādītas sarakstā.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
Olšūnām nepiemērot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

31.3.2021.

Paraksts

31.3.2021.
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53. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts
I.13.

Ie kraušanas vieta

KVADRĀTKO DS

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts
I.14. Iz braukšanas datums un laiks

Valsts ISO kods
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I.15.

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Transportlīdzeklis
□ Kuģis

31.3.2021.

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Reģistrēti zirgu sugu
dzīvnieki
□ Palaišanai savvaļā

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Nosūtīšanas centram

□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem
un augsnes ielabotājiem
□ Apputeksnēšanai

□ Lietošanai pārtikā
I.21.

I.22.

Valsts ISO kods

□ Norobežotam
objektam
□ Izstādei

□ Reproduktīvie produkti

□ Izklāšanas
teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ehniskai
izmantošanai
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki
lietošanai pārtikā

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam
□ Cits variants

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

II.2.

Reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā.]

Šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

( 2)

II daļa. Apliecinājums

vai nu [II.2.1.

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

( 2)

un/vai[II.2.1.

( 2)

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāti un
glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie) ievākta(-i) vai radīti,
ir pārvietota(-i)saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās,
kuras paredzētas:
[paraugā “EQUI-SEM-A-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-B-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-C-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-D-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāti un
glabāti tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāti tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu apstrādes objektu, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:

vai nu [paraugam “EQUI-SEM-A -INTRA”(4);]
un/vai [paraugam “EQUI-SEM-B-INTRA”(4);]
( 2)
un/vai [paraugam “EQUI-SEM-C-INTRA”(4);]
( 2)
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( 2)

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

( 2)

un/vai[II.2.1.

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

“EQUI-SEM-D-INTRA”(4);]

[paraugam
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā un attiecībā uz
pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:
[paraugam “EQUI-SEM-A -ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-B-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-C-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-D-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB- B-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]

II.2.2.

ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;

II.2.3.

ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām,
un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;

II.2.4.

transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

( 2)( 6)

[II.2.5.

ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;

II.2.6.

ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
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Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, kurš šo spermas, oocītu
I.11. aile.
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
I.12. aile.
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
I.17. aile.
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
I.19. aile.
Plombas numurs.
I.26. aile.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
I.30. aile.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(4)
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē zirgu spermu, oocītus, in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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54. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪTI NO REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/686 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2010. gada 1. septembra

(PARAUGS “EQUI-GP-STORAGE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts
I.13.

Ie kraušanas vieta

Galamērķa valsts

Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts
I.14. Iz braukšanas datums un laiks

KVADRĀTKO DS

Valsts ISO kods
Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.
Valsts ISO kods
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I.15.

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Transportlīdzeklis
□ Kuģis

31.3.2021.

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

I.20.

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

II.2.

Reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī sperma(2)/oocīti(2)/in vivo
iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikro man ipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):
II.1.1.

ir kompetentās iestādes apstiprināts un ir tās reģistrā;

II.1.2.

atbilst prasībām, kuras attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā.]

Šī(šie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2)/mikromanipulētie embriji(2),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un:

( 2)

II daļa. Apliecinājums

vai nu [II.2.1.

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

( 2)

un/vai [II.2.1.

( 2)

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i)
vai radīti, un attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz
I.11. ailē norādīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas dalībvalstī, kurā tā(tie)
ievākta(-i) vai radīti, ir pārvietota(-i) saskaņā ar veterinārās sertifikācijas prasībām, kas ir vismaz
tikpat stingras kā tās, kuras paredzētas:
[paraugā “EQUI-SEM-A-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-B-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-C-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-SEM-D-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-A-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-B-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-C-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-D-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugā “EQUI-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
[paraugā IA, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES I pielikuma
[paraugā IB, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ ES I pielikuma
[paraugā IC, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ ES I pielikuma
[paraugā ID, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES I pielikuma
[paraugā, kas sniegts Komisijas Lēmumā 95/307/EK(4);]

ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas dalībvalstī, kur tā(tie) ievākta(-i) vai radīti, un
attiecībā uz pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un uz I.11. ailē norādīto
reproduktīvo produktu glabāšanas centru, kas atrodas citā dalībvalstī, pārvietota(-i) kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:

vai nu [paraugam “EQUI-SEM-A -INTRA”(4);]
un/vai [paraugam “EQUI-SEM-B-INTRA”(4);]

( 2)

A daļā(4);]
B daļā(4);]
C daļā(4);]
D daļā(4);]
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( 2)

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

( 2)

un/vai [II.2.1.

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

31.3.2021.

“EQUI-SEM-C-INTRA”(4);]

[paraugam
[paraugam “EQUI-SEM-D-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-PROCESSING-INTRA”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-STORA GE-INTRA”(4);]]
[paraugam IA, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ ES I pielikuma A daļā(4);]
[paraugam IB, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES I pielikuma B daļā(4);]
[paraugam IC, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ES I pielikuma C daļā(4);]
[paraugam ID, kas sniegts Lēmuma 2010/470/ ES I pielikuma D daļā(4);]
[paraugam, kas sniegts Komisijas Lēmuma 95/307/EK pielikumā(4);]
ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3), un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kuri atrodas kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā un attiecībā uz
pienākumiem, darbības procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un ievesta(-i) Savienībā kopā ar
sertifikātu(-iem), kas atbilst:
[paraugam “EQUI-SEM-A -ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-B-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-C-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-SEM-D-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB- B-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
[paraugam “EQUI-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
[1. paraugam, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(4) III pielikuma 1. daļas A sadaļā;]
[2. paraugam, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(4) III pielikuma 1. daļas B sadaļā;]
[3. paraugam, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(4) III pielikuma 1. daļas C sadaļā;]
[4. paraugam, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(4) III pielikuma 1. daļas D sadaļā;]
[1. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ ES(4) II pielikuma 2. daļas A iedaļā;]
[2. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ ES(4) II pielikuma 2. daļas B iedaļā;]
[3. paraugam, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ ES(4) II pielikuma 2. daļas C iedaļā;]
[paraugam, kas sniegts Komisijas Lēmuma 96/539/EK pielikumā(4);]

II.2.2.

ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;

II.2.3.

ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 10. panta un/vai Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām,
un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;
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II.2.4.

ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.4.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.4.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 5)

[II.2.4.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

( 2)( 6)

[II.2.5. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;

II.2.6.

ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
I.11. aile.
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi
kompetentā iestāde un kas iekļauti reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429
101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2020/686 7. pantā.
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma galamērķa objekts
I.12. aile.
(adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(I.17. aile.
o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
I.19. aile.
I.26. aile.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
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“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: norādīt identifikācijas marķējumu, kas ir uz pajetes vai
uz citiem sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: norādīt datumu, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie)
sperma, oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas iekļauti
reģistrā, kurš minēts Regulas (ES) 2016/429 101. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 7. pantā.
(4)
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē zirgu spermu, oocītus, in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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L 113/367

55. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU MEDUS BITES (PARAUGS “HBEEINTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “HBEE- INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Dzīvnieki, kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, ieskaitot medus bišu perus, visos dzīves ciklos
atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

apskatē, kas izdarīta 48 stundās pirms pārvietošanas, šiem dzīvniekiem nav novērotas
Amerikas peru puves, Aethina tumida (mazās stropu vaboles) un Tropilaelaps
spp. gadījumu pazīmes;

II.1.2.

apskatē, kas izdarīta 48 stundās pirms pārvietošanas, dzīvnieku iepakojumam un līdzi
dotajai barībai vai citam materiālam nav novērotas Amerikas peru puves, Aethina
tumida (mazās stropu vaboles) un Tropilaelaps spp. klātbūtnes pazīmes.

II daļa. Apliecinājums

II.2. Pēc oficiālas informācijas, šie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie ir no dravas, kurā un ap kuru vismaz 3 km rādiusā 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas nav ziņots par Amerikas peru puvi un uz kuru neattiecas Amerikas
peru puves uzliesmojuma dēļ noteikti ierobežojumi;

II.2.2.

tie ir no dravas, kurā un ap kuru vismaz 100 km rādiusā nav ziņots par Aethina
tumida (mazās stropu vaboles) un Tropilaelaps spp. invāziju un uz kuru neattiecas
domājama Aethina tumida (mazās stropu vaboles) vai Tropilaelaps spp. invāzijas
gadījuma dēļ vai šādas apstiprinātas invāzijas dēļ noteikti ierobežojumi;

(1)II.2.3.

[tie ir no tādas dalībvalsts vai tās zonas, kam ir statuss “brīva no Varroa spp.
invāzijas”, un ir veikti tādi pasākumi, lai būtu droši, ka transportēšanas laikā tie ir
aizsargāti pret invadēšanos ar Varroa spp.]

II.3. Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, sūtījumā
ietilpstošie dzīvnieki nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa, un tie
nav bijuši saskarē ar medus bitēm, kas nav atbildušas II.2. punktā minētajām prasībām.
II.4. Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku (10 dienas) var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.

L 113/370

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

Se rtifikāta paraugs “HBEE- INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA

I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

31.3.2021.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu objektu.
“Kategorija”: norādīt: bišu mātes ar darba bitēm (ne vairāk par 20), kolonijas ar
periem vai cits.

II daļa.
(1)

Lieko svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

L 113/371

56. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU TĀDAS MEDUS BIŠU MĀTES, KURĀM
PIEMĒRO ATKĀPI (PARAUGS “QUE- INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “QUE- INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

Dzīvnieki(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām.
II.1.1.

apskatē, kas izdarīta 24 stundās pirms pārvietošanas, šiem dzīvniekiem nav novērotas
Amerikas peru puves, Aethina tumida (mazās stropu vaboles) un Tropilaelaps
spp. gadījumu pazīmes;

II.1.2.

apskatē, kas izdarīta 24 stundās pirms pārvietošanas, dzīvnieku iepakojumam un līdzi
dotajai barībai vai citam materiālam nav novērotas Amerikas peru puves, Aethina
tumida (mazās stropu vaboles) un Tropilaelaps spp. klātbūtnes pazīmes;

II.1.3.

dokumentu kontrolpārbaudē ir apstiprināts, ka ražošanas sezonā kompetentā iestāde
izcelsmes objektu pārbaudījusi katru mēnesi, lai tad, ja invadēti ir vismaz 2 % stropu,
atklātu mazās stropu vaboles invāziju ar vismaz 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti
bijuši negatīvi;

II.1.4.

šie dzīvnieki ir ievietoti individuālos krātiņos kopā ar ne vairāk kā 20 darba bitēm;

II.1.5.

ir veikti tādi pasākumi, lai tūlīt pēc veselības sertifikācijai nepieciešamās apskates
krātiņus, konteinerus vai visu sūtījumu pārklātu ar smalku linumu, kura acu platums
nepārsniedz 2 mm.

II.2. Pēc oficiālas informācijas, šie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie ir no dravas, kurā un ap kuru vismaz 3 km rādiusā 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas nav ziņots par Amerikas peru puvi un uz kuru neattiecas Amerikas
peru puves uzliesmojuma dēļ noteikti ierobežojumi;

II.2.2.

tie ir no dravas, kurā un ap kuru vismaz 100 km rādiusā nav ziņots par Tropilaelaps
spp. invāziju un uz kuru neattiecas domājama Tropilaelaps spp. invāzijas gadījuma
vai šādas apstiprinātas invāzijas dēļ noteikti ierobežojumi;

II.2.3.

šajā dravā nav ziņots par mazās stropu vaboles invāziju un minētā drava atrodas
vismaz 30 km attālumā no robežas ar aizsardzības zonu, kuru kompetentā iestāde
izveidojusi vismaz 20 km rādiusā ap vietu, kur apstiprināts mazās stropu vaboles
invāzijas gadījums;

II.2.4.

šī drava neatrodas zonā, kurā apstiprināta mazās stropu vaboles invāzijas gadījuma
dēļ ir ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.

II.2.5.

izcelsmes drava atrodas apgabalā, kurā kompetentā iestāde veic uz mazās stropu
vaboles invāzijas atklāšanu vērstas ikgadējas uzraudzības procedūras, lai tad, ja
invadēti ir vismaz 2 % dravu, atklātu mazās stropu vaboles invāziju ar vismaz
95 % ticamību.
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Se rtifikāta paraugs “QUE- INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
(2)II.2.6.

[tie nāk no tādas dalībvalsts vai tās zonas, kam ir statuss “brīva no Varroa spp.
invāzijas”, un ir veikti tādi pasākumi, lai būtu droši, ka transportēšanas laikā tie ir
aizsargāti pret invadēšanos ar Varroa spp.]

II.3.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators,
sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta
cēloņa, un tie nav bijuši saskarē ar medus bitēm, kas nav atbildušas II.2. punktā minētajām
prasībām.

II.4.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa
ūdensceļiem/jūru, sertifikāta derīguma laiku (10 dienas) var paildzināt par ūdensceļu/jūras
pārvadājuma ilgumu.

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu objektu.
“Preces veids”: bišu mātes ar darba bitēm (ne vairāk par 20).

II daļa.
(1)
(2)

Atļautie dzīvnieki ir tikai bišu mātes ar darba bitēm (ne vairāk par 20).
Lieko svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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57. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU KAMENES (PARAUGS “BBEE- INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

KVADRĀTKO DS

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

L 113/376
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “BBEE- INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. Dzīvnieki, kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām.
II.1.1.

apskatē, kas izdarīta 48 stundās pirms pārvietošanas, šiem dzīvniekiem nav novērotas
Aethina tumida (mazās stropu vaboles) gadījumu pazīmes;

II.1.2.

apskatē, kas izdarīta 48 stundās pirms pārvietošanas, dzīvnieku iepakojumam un līdzi
dotajai barībai vai citam materiālam nav novērotas mazās stropu vaboles klātbūtnes
pazīmes.

II daļa Apliecinājums

II.2. Pēc oficiālas informācijas, tie ir no objekta, kurā un ap kuru vismaz 100 km rādiusā nav ziņots par
mazās stropu vaboles invāziju un uz kuru neattiecas domājamas mazās stropu vaboles invāzijas
gadījuma vai šādas apstiprinātas invāzijas dēļ noteikti ierobežojumi.
II.3. Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, sūtījumā
ietilpstošie dzīvnieki nāk no objekta, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa, un tie
nav bijuši saskarē ar kamenēm, kas nav atbildušas II.2. punktā minētajām prasībām.
II.4. Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku (10 dienas) var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES)2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu vai apstiprinātu objektu.
“Kategorija”: norādīt vienu no šiem: bišu mātes ar darba bitēm (ne vairāk par 20),
kolonijas ar periem vai cits.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Kvalifikācija un amats
Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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58. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SAUSZEMES DZĪVNIEKUS.
PĀRVIETOŠANA STARP NOROBEŽOTIEM OBJEKTIEM (PARAUGS
“CONFINED-LIVE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

I.7.
I.8.
I.11.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts
I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Adrese

Dokuments

I.19.

Valsts

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-LIVE-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Dzīvnieki(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:

II.2.

II.1.1.

norobežotais objekts, no kura tie tiek nosūtīti, ir apstiprināts saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu;

II.1.2.

klīniskajā izmeklējumā, kas veikts 48 stundās pirms sūtījuma izvešanas ……………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas slimību pazīmes vai simptomi, jo īpaši
tādu relevantu slimību pazīmes vai simptomi, kuras attiecībā uz šo sugu ir norādītas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā.

Pēc oficiālas informācijas, sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:
II.2.1.

tie ir no norobežota objekta, uz ko neattiecas pārvietošanas ierobežojumi, kas skar
pārvietojamos dzīvniekus;

vai nu[II.2.2.

tie cēlušies tādā no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas brīvā
dalībvalstī vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos 24 mēnešus nav apstiprināts
neviens infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījums, un 60 dienu
laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās prasības;]

II daļa. Apliecinājums

( 2)( 3)

( 2)( 3)

un/vai [II.2.2.

( 2)

vai nu

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.2.1.

ir turēti kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas

( 2)

[II.2.2.1.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.2.2.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

[II.2.2.1.3.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu
un/vai

un/vai
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( 2)

un/vai

Se rtifikāta paraugs “CONFINED-LIVE-INTRA”

[II.2.2.2.

transportēšanā uz galamērķa vietu tie bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā un

( 2)

[II.2.2.2.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.2.2.2.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti pret vektoriem, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

[II.2.2.2.3.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti pret vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

[II.2.2.3.

pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas
serotipiem, par ko šajā dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti,
un tiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes periods, un

( 2)

[II.2.2.3.1.

tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.2.2.3.2.

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;]]]

[II.2.2.4.

tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā katarālā
drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējo 2 gadu laikā ziņots
attiecīgajā dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un

( 2)

[II.2.2.4.1.

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.2.2.4.2.

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas datuma,
dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu
un/vai

un/vai

( 2)

un/vai

vai nu
un/vai

( 2)

un/vai

vai nu
un/vai

( 2)( 3)

un/vai [II.2.2.

( 2)

vai nu

L 113/381

tie ir cēlušies tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā noteiktās
prasības, un tie
[II.2.2.1.

transportēšanā uz galamērķa vietu bijuši aizsargāti pret vektoriem, un no tiem
pastāvīgi sargāti pret vektoriem aizsargātā objektā un

( 2)

[II.2.2.1.1.

vai nu

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]
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( 2)

[II.2.2.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti pret vektoriem, ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

( 2)

[II.2.2.1.3.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies
periods, kā laikā tie pastāvīgi sargāti pret vektoriem, tiem ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

[II.2.2.2.

vismaz 60 dienu laikā pirms izvešanas turēti objektā, kas atrodas dalībvalstī vai
platībā (ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo objektu), kurā šajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un

( 2)

[II.2.2.2.1.

dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kurā dzīvnieki turēti, pēdējo 2 gadu laikā ticis
ziņots, un dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais
imunitātes periods, un

( 2)

[II.2.2.2.1.1.

ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas
datuma]]]

( 2)

[II.2.2.2.1.2.

ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem ir
veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

[II.2.2.2.2.

dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap vietu, kurā dzīvnieki turēti, pēdējos 2 gados ziņots, un

( 2)

[II.2.2.2.2.1.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]

( 2)

[II.2.2.2.2.2.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

un/vai

un/vai

( 2)

un/vai

vai nu

vai nu
un/vai

( 2)

un/vai

vai nu

vai

( 2)( 3)

un/vai [II.2.2.

31.3.2021.

tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas
1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos dzīvniekus
atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,
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vai nu
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-LIVE-INTRA”

[II.2.2.1.

kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un pārējās dalībvalstis ir
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi, kas
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un

( 2)

[II.2.2.1.1.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

[II.2.2.1.2.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

[II.2.2.1.3.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

[II.2.2.1.4.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu
un/vai
un/vai
un/vai

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai

[II.2.2.2.

kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi Komisiju un
pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi,
kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un c)
apakšpunktā, un

( 2)

[II.2.2.2.1.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
5. punktā, un

( 2)

[II.2.2.2.2.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
6. punktā, un

( 2)

[II.2.2.2.3.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
7. punktā, un

( 2)

[II.2.2.2.4.

minētās deleģētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas
8. punktā, un

vai nu
un/vai
un/vai
un/vai

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
( 2)

un/vai

[II.2.2.3.

kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta

( 2)

[II.2.2.3.1.

vai nu

bez nosacījumiem, un
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( 2)

[II.2.2.3.2.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

[II.2.2.3.3.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

[II.2.2.3.4.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

[II.2.2.3.5.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES)
2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā, un

un/vai

un/vai

un/vai

un/vai

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības.]]]
II.3.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators:
II.3.1.

norobežotajā objektā, no kura tie tiek nosūtīti, nav vērojama tāda anormāla mirstība bez
noteikta cēloņa, kas skar pārvietošanai paredzētos dzīvniekus;

II.3.2.

šie dzīvnieki nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, uz kuriem attiecas II.2.1. punktā minētie
pārvietošanas ierobežojumi, vai ar dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks;

II.3.3.

balstoties uz šā norobežotā objekta uzraudzības plānu, norobežotajā objektā, uz kuru
dzīvniekus nosūta, tie nerada būtisku risku izplatīties slimībām, attiecībā uz kurām šie
dzīvnieki ir norādīti sarakstā.

II.4.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
4. panta normām.

II.5.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku (10 dienas) var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2005 normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt
datumu).

31.3.2021.
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Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt norobežotu objektu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
“Galamērķa vieta”: norādīt norobežotu objektu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Attiecas tikai uz dzīvniekiem, kas pieder pie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae,
Moschidae vai Tragulidae dzimtas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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59. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU PRIMĀTUS. PRIMĀTU PĀRVIETOŠANA
UZ NOROBEŽOTU OBJEKTU (PARAUGS “CONFINED-PRIMATE-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Dzīvnieki(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

klīniskajā izmeklējumā,
………………. (ierakstīt
pazīmes vai simptomi, jo
attiecībā uz šo sugu ir
sarakstā;

II.1.2.

tos pārvietot atļauts ar piekrišanu, ko, balstoties uz Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 63. panta 2. punkta b) apakšpunktu un to ievērojot, sniegušas
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un galamērķa dalībvalsts kompetentā
iestāde.

kas veikts 48 stundās pirms sūtījuma izvešanas
datumu: dd/mm/gggg), tiem netika novērotas slimību
īpaši tādu relevantu slimību pazīmes vai simptomi, kuras
norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882

II daļa. Apliecinājums

II.2. Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators:
II.2.1.

šie dzīvnieki ir no objekta, kurā nav vērojama anormāla mirstība bez noteikta cēloņa;

II.2.2.

šie dzīvnieki tiek sūtīti tieši uz norobežoto galamērķa objektu.

II.3. Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.
II.4. Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku (10 dienas) var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.
Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2005 normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt
datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: attiecīgais objekts.
“Galamērķa vieta”: norādīt norobežotu objektu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 97. un 99. pantu.
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EIRO PAS SAVIENĪBA

II daļa.
(1)

Se rtifikāta paraugs “CONFINED-PRIMATE-INTRA”

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

L 113/389

Paraksts
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31.3.2021.

60. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SPERMAS, OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. NOROBEŽOTOS OBJEKTOS TURĒTU SAUSZEMES DZĪVNIEKU
SPERMA, OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES)
2020/686 (PARAUGS “GP-CONFINED-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Valsts

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

I.20.
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “GP-CONFINED-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1)/oocīti(1)/ in vitro radītie embriji(1)/ mikromanipulētie embriji(1),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i), kā arī nosūtīta(-i) no
norobežotā objekta(2):

II daļa. Apliecinājums

II.2.

II.1.1.

ko kompetentā iestāde ir apstiprinājusi, piešķīrusi tam unikālu apstiprinājuma
numuru un tur reģistrā;

II.1.2.

kas attiecībā uz karantīnu, izolāciju un citiem biodrošības pasākumiem, uzraudzības
un kontroles pasākumiem, infrastruktūru un aprīkojumu atbilst Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 16. pantā minētajiem pasākumiem.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
iegūta(-i) no tādiem donordzīvniekiem, kas:
II.2.1.

ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai ir Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kuras attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.2.2.

vismaz 30 dienas pirms spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas turēti vienā un tajā
pašā izcelsmes norobežotajā objektā;

( 1)

[II.2.3.

ir liellopi, un ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
38. pantā;]

( 1)

ir cūkas, un ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
52. panta 1. punktā vai 54. panta 2. punktā;]

( 1)

ir aitas vai kazas, un ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās Regulas (ES) 2019/2035
45. panta 2. vai 4. punktā vai 46. panta 1., 2. vai 3. punktā;]

( 1)

ir zirgi, un ir identificēti tā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 58. panta
1. punktā, 59. panta 1. punktā vai 62. panta 1. punktā;]

[II.2.3.
[II.2.3.
[II.2.3.

( 1)

[II.2.3.

ir sauszemes dzīvnieki, kas nav liellopi, cūkas, aitas, kazas un zirgi, un ir identificēti
un reģistrēti saskaņā ar šā norobežotā objekta noteikumiem.]

II.3.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir no I.11. ailē aprakstītā norobežotā objekta
un ir paredzēta(-i) nosūtīšanai uz citu norobežotu objektu.

II.4.

Pēc oficiālas informācijas, sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir iegūta(-i) no
donordzīvniekiem, kuri:
II.4.1.

nav no tāda norobežota objekta un nav arī bijuši saskarē ar dzīvniekiem no tāda
norobežota objekta, kas atrodas ierobežojumu zonā, kura izveidota Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 pielikumā minētas A kategorijas slimību vai šo
donordzīvnieku sugai relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “GP-CONFINED-INTRA”

II.4.2.

II.5.

II.6.

L 113/393

ir no tāda norobežota objekta, kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā ievākta(-i)
šī(šie) sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), nav ziņots par attiecīgajai sugai relevantu D
kategorijas slimību, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 pielikumā.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators,
sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir iegūta(-i) no donordzīvniekiem:
II.5.1.

kurus klīniski izmeklējis objekta veterinārārsts, kas ir atbildīgs par šajā norobežotajā
objektā veiktajām darbībām, un dienā, kad ievākta(-i) sperma(1), oocīti(1) vai
embriji(1), nekādi slimības simptomi tiem nav novēroti;

II.5.2.

kuri, cik vien iespējams, vismaz 30 dienas līdz šīs(šo) spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas datuma un vākšanas periodā nav izmantoti vaislai.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un balstoties uz dokumentu
kontrolpārbaudi attiecībā uz datiem, kurus iesniedzis objekta veterinārārsts, kas ir atbildīgs par
šajā norobežotajā objektā veiktajām darbībām, sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i)
I daļā, ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kuri marķēti saskaņā ar prasībām, kas
paredzētas:
( 1)( 2)

[Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 10. pantā, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē;]

( 1)( 3)

[Deleģētās regulas (ES) 2020/686 11. pantā, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē.]

II.7.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīta(-i) I daļā, ir:
II.7.1.

transportēta(-i) konteinerā:
II.7.1.1.

kuru objekta veterinārārsts, kas ir atbildīgs par šajā norobežotajā objektā
veiktajām darbībām, vai oficiāls veterinārārsts pirms nosūtīšanas ir
aizplombējis un numurējis, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais
numurs;

II.7.1.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

[II.7.1.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]

( 1)( 4)

( 1)( 2)( 5)

[II.7.2.

II.7.3.

ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu
fiziskos nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “GP-CONFINED-INTRA”

“Nosūtīšanas vieta”: norobežotais objekts, no kura šis spermas, oocītu vai embriju
sūtījums nosūtīts (adrese un unikālais apstiprinājuma numurs).
“Galamērķa vieta”: norobežotais objekts, kurš ir šā spermas, oocītu vai embriju
sūtījuma galamērķis (adrese un unikālais apstiprinājuma numurs).
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: norādīt tā norobežotā
objekta unikālo apstiprinājuma numuru, kurā ievākta(-i) vai radīti sūtījumā ietilpstošie
sperma, oocīti vai embriji.
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Piemērot attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu spermas, oocītu vai embriju sūtījumu.
(3)
Piemērot attiecībā uz tādu sauszemes dzīvnieku spermas, oocītu vai embriju sūtījumu, kas nav liellopi, cūkas,
aitas, kazas vai zirgi.
(4)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(5)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu, cūku, aitu un kazu vai
zirgu oocītus, attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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61. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS.
SERTIFIKĀTS UN DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI STARP
DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SUŅUS, KAĶUS UN MĀJAS SESKUS (PARAUGS
“CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

I.7.
I.8.
I.11.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts
I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Adrese

Dokuments

I.19.

Valsts

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

darbībām
□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras

teritorijai/attīrīšanas

objektam

centram
□ T ālākai apstrādei

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai izmantošanai

un augsnes ielabotājiem
□ Lietošanai pārtikā

□ Karantīnas objektam vai
līdzīgam objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods
I.23
.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

Pārvadājuma
ž urnāls

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ jā

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas
numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. Suņi, kaķi un mājas seski(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir individuāli identificēti:

( 2)

vai nu

[saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 70. pantu;]

( 2)

un/vai [ar skaidri salasāmu tetovējumu, kas uztetovēts pirms 2011. gada 3. jūlija;]

II.1.2.

tiem līdzi dots ir individuālais identifikācijas dokuments, kas paredzēts Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 71. pantā;

II.1.3.

tiem ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), kas ir 48 stundās pirms pārvietošanas,
ir veikts klīnisks izmeklējums vai klīniska inspekcija, un slimību simptomi vai klīniskas
pazīmes nav novēroti;

II daļa. Apliecinājums

(3)[II.1.4.

tie ir no reģistrētiem vai apstiprinātiem objektiem, kuros, pēc oficiālas informācijas,
30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem
sauszemes dzīvniekiem, un, ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms
un kā deklarējis operators, nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.]

II.2. Suņi, kaķi un mājas seski(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
(2)vai

[II.2.1.
brīdī, kad šie dzīvnieki vakcinēti pret trakumsērgu, tie bijuši vismaz 12 nedēļas
veci, un kopš brīža, kad tie pirmreizējā vakcinācijā vakcinēti pret trakumsērgu, ievērojot
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VII pielikuma 1 daļā noteiktās derīguma
prasības, ir pagājusi 21 diena, un iepriekšējās vakcinācijas derīguma termiņā ir veiktas visas
vajadzīgās revakcinācijas;]

nu

(2)vai

[II.2.1.

šos dzīvniekus ir paredzēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 54. panta 2. punktu
transportēt tieši uz I daļas I.12. ailē norādīto norobežoto objektu;]

(2)vai

[II.2.1.

šie dzīvnieki ir mazāk nekā 12 nedēļas veci un pret trakumsērgu nav vakcinēti, vai ir 12 līdz
16 nedēļas veci un, ievērojot Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VII pielikuma I daļā
noteiktās derīguma prasības, tie mazāk kā 21 dienu pirms izbraukšanas ir pilnā pirmreizējā
vakcinācijas kursā vakcinēti pret trakumsērgu, un galamērķa dalībvalsts saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 57. pantu ir informējusi sabiedrību, ka atļauj šādus
dzīvniekus pārvietot uz savu teritoriju; un

(2)vai

(2)vai

nu

[tiem līdzi dota un šim sertifikātam pievienota ir tāda operatora vai lolojumdzīvnieku
turētāja(4) deklarācija, kurā norādīts, ka kopš dzimšanas līdz pārvietošanas brīdim dzīvnieki
nav nonākuši saskarē ar turētiem sauszemes dzīvniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie
varētu būt inficēti ar trakumsērgas vīrusu, vai ar savvaļas dzīvniekiem, kuri pieder pie
sugām, kas attiecībā uz trakumsērgas vīrusa infekciju norādītas sarakstā;]
[sievišķās kārtas dzīvnieks, no kuras dzīvnieki joprojām ir atkarīgi, ir to māte, un no šā
sievišķās kārtas dzīvnieka individuālā identifikācijas dokumenta iespējams konstatēt, ka
pirms to dzimšanas tas ir saņēmis trakumsērgas vakcīnu, ievērojot Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VII pielikuma I daļā noteiktās derīguma prasības;]
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[II.2.2.

suņi sakarā ar tiem paredzēto galamērķi(5), kas norādīts sertifikāta I.10. ailē, vai, ja spēkā ir
reģionalizācija, I.11. ailē:

(2)vai

[saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2018/772 6. pantu ir apstrādāti pret
Echinococcus multilocularis.]

nu

(2)vai

[nav apstrādāti pret (6) Echinococcus multilocularis.]]

(2)vai

[II.2.2.

(3)[II.3.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.4.

(3)

šos dzīvniekus ir paredzēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 54. panta 2. punktu
transportēt tieši uz I daļas I.12. ailē norādīto norobežoto objektu.]

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

Dzīvnieku labturības apliecinājums

Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2005 normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt
datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.

I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu objektu, no kura šo sūtījumu nosūta,
apstiprinātu suņu, kaķu un mājas sesku patversmi, savākšanas operāciju veikšanai
apstiprinātu objektu vai mājsaimniecību (attiecībā uz suņu, kaķu vai mājas sesku
pārvietošanu, kas nav nekomerciāla pārvietošana, kura veikta saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 55. pantu vai attiecīgā gadījumā 56. pantu).
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu objektu, uz kuru šo sūtījumu nosūta, apstiprinātu
suņu, kaķu un mājas sesku patversmi, savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātu
objektu vai mājsaimniecību (attiecībā uz suņu, kaķu vai mājas sesku pārvietošanu, kas
nav nekomerciāla pārvietošana, kura veikta saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 55. pantu vai attiecīgā gadījumā 56. pantu.)
“Identifikācijas numurs”: attiecībā uz katru sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku norādīt tā
burtciparu kodu.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.
Nepiemērot tādai suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai, kas nav saskaņā ar Regulas (ES) 2020/688
55. pantu un attiecīgā gadījumā 56. pantu veiktā nekomerciālā pārvietošana.
II.2.1. punktā minētā deklarācija, ko paredzēts pievienot šim sertifikātam, ir sniegta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/403 I pielikuma 61. nodaļā (aiz veterinārā sertifikāta parauga).
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/878 pielikuma sarakstā norādītās dalībvalstis vai to daļas.
Ja apstrāde pret Echinococcus multilocularis ir veikta pēc datuma, kurā šis sertifikāts parakstīts, dati par to
jāaizpilda un tā jādokumentē saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/772 6. pantu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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Deklarācijas paraugs. Deklarācija, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/688 54. panta
1. punkta b) apakšpunkta i) punktā un 56. panta b) apakšpunkta i) punktā un uz viena
vai otra punkta pamata jāpievieno sertifikātam
Es, apakšā parakstījies,
…………………………………………………………………………………………………………..1 .
[operators vai lolojumdzīvnieku turētājs, kas pārvieto suņus, kaķus vai mājas seskus citādi kā nekomerciālos
pārvietojumos, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 55. pantā;]

deklarēju, ka no dzimšanas līdz pārvietošanas brīdim dzīvnieki nav bijuši saskarē ar turētiem
sauszemes dzīvniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu būt inficēti ar trakumsērgas
vīrusu, vai ar savvaļas dzīvniekiem, kuri pieder pie sugām, kas attiecībā uz trakumsērgas
vīrusa infekciju norādītas sarakstā.

Transponders/tetovējums 2

1
2

Aizpildīt lielajiem drukātajiem burtiem.
Lieko svītrot.

Pases / dzīvnieka
numurs

veterinārā

sertifikāta2
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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

L 113/401

62. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SPERMAS, OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. TĀDI SUŅU (CANIS LUPUS FAMILIARIS) UN KAĶU (FELIS
SILVESTRIS CATUS) SPERMA, OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI,
APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN
DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686 (PARAUGS “GP-CANIS-FELIS-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

I.25.

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “GP-CANIS-FELIS-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Suņu (1)/kaķu (1) sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai
reprodukcijai un iegūta(-i) no tādiem donordzīvniekiem, kas:
II.1.1.

ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kas attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.1.2.
( 1)

[ir marķēti, implantējot transponderu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 17. panta
1. punktu;]

( 1)

[ir marķēti ar skaidri salasāmu tetovējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013
17. panta 1. punktu;]

( 1)

[ir identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 70. pantu;]

II.1.3.

ir saņēmuši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VII pielikuma 1. daļā
noteiktajām derīguma prasībām atbilstošu vakcīnu pret trakumsērgu.

vai nu
vai

II daļa. Apliecinājums

vai

II.2.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir no reģistrētiem objektiem, kuriem kompetentā
iestāde piešķīrusi unikālu reģistrācijas numuru, kas norādīts I.11. ailē.

II.3.

Pēc oficiālas informācijas, sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir iegūta(-i) no
donordzīvniekiem:

II.4.

II.3.1.

kas ir no objekta, kurā vismaz 30 dienas pirms spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas datuma nav bijusi apstiprināta trakumsērgas vīrusa infekcija;

II.3.2.

attiecībā uz ko ir ievēroti visi Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VII pielikuma 2. daļā
paredzētie profilaktiskie veselības aizsardzības pasākumi pret slimībām vai
infekcijām, izņemot trakumsērgu.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šī(šie)
sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1) ir iegūta(-i) no donordzīvniekiem,
II.4.1.

kam spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas dienā nav novēroti slimības simptomi;

II.4.2.

kas vismaz 30 dienas līdz šīs(šo) spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma un
vākšanas periodā nav izmantoti vaislai.

II.5.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir ievietota(-i) aizplombētā pārvadāšanas
konteinerā, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs.

II.6.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un balstoties uz dokumentu
kontrolpārbaudi attiecībā uz operatora iesniegtajiem datiem, sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas
aprakstīta(-i) I daļā, ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kuri marķēti saskaņā ar Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 11. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē.
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Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: objekts, no kura šis spermas, oocītu vai embriju sūtījums nosūtīts
(adrese un unikālais reģistrācijas numurs).
“Galamērķa vieta”: norobežotais objekts, kurš ir šā spermas, oocītu vai embriju
sūtījuma galamērķis (adrese un unikālais apstiprinājuma numurs).
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi “Canis lupus familiaris” vai “Felis silvestris catus”.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka individuālais identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: Norādīt datumu, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie)
sperma, oocīti vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: Norādīt tā
norobežotā objekta unikālo reģistrācijas numuru, kurā ievākta(-i) vai radīti sūtījumā
ietilpstošie sperma, oocīti vai embriji.
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)

Lieko svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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63. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU CITUS GAĻĒDĀJUS (PARAUGS
“OTHCARN-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts

Valsts

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
Valsts

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

KVADRĀTKO DS

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Saldēts
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I.20.

31.3.2021.

Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

□ Kaušanai

□ Norobežotam objektam

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei

□ T ehniskai izmantošanai

□ Organiskiem mēslošanas

□ Lietošanai pārtikā

□ Apputeksnēšanai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam
objektam

līdzekļiem un augsnes ielabotājiem
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
Valsts ISO kods

T rešā valsts

I.22.

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta

RKP kods

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

I.23.

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

□ jā

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai ieguves
datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “OTHCARN-INTRA”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu:
II.1. Citi gaļēdāji(1)(2), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
II.1.1.

tie ir identificēti:

( 3)

vai nu

[individuāli;]

( 3)

II daļa. Apliecinājums

un/vai [kā tādu vienas sugas dzīvnieku grupa, kas, pārvietojot uz galamērķi, tiek turēti vienkopus;]

II.1.2.

tiem ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), kas ir 48 stundās pirms pārvietošanas,
ir veikts klīnisks izmeklējums vai klīniska inspekcija, un slimību simptomi vai klīniskas
pazīmes nav novēroti;

II.1.3.

tie ir no reģistrēta vai apstiprināta objekta, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav
ziņots par trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem, un, ciktāl man pēc
apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, nav novērota anormāla mirstība
bez noteikta cēloņa.

II.2. Citi gaļēdāji(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, atbilst šādām prasībām:
(3)vai

nu[II.2.1.

dzīvnieki ir pilnā pirmreizējā vakcinācijas kursā vakcinēti trakumsērgu, un, kopš pabeigta
pirmreizējā vakcinācija pret trakumsērgu, ievērojot Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 VII pielikuma 1. daļā noteiktās derīguma prasības, ir pagājusi vismaz
21 diena, un iepriekšējās vakcinācijas derīguma termiņā ir veiktas visas vajadzīgās
revakcinācijas;]

(3)vai

[II.2.1.

[tos saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 58. panta 2. punktu paredzēts transportēt
tieši uz:

(3)vai

nu

[I daļas I.20. ailē norādīto norobežoto objektu;]

vai

[I daļas I.20. ailē norādīto objektu, kurā šie dzīvnieki tiek turēti kā Komisijas Regulas
(ES) 2011/142 I pielikuma 1. punktā definētie kažokzvēri;]]

[II.2.2.

suņu dzimtas dzīvnieki sakarā ar tiem paredzēto galamērķi(4), kas norādīts sertifikāta
I.10. ailē, vai, ja spēkā ir reģionalizācija, I.11. ailē:

(3)vai

[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 VII pielikuma 2. daļas 2. punktu ir apstrādāti
pret Echinococcus multilocularis;]]

(3)

nu

(3)vai

[nav apstrādāti pret(5) Echinococcus multilocularis;]]
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Se rtifikāta paraugs “OTHCARN-INTRA”

Identifikācija

Apstrāde pret Echinococcus
līdzekļa nosaukums
un ražotājs

( 3)

vai
(3)vai
(3)vai

apstrādes datums
[dd/mm/gggg] un laiks
[00:00]

Zāles devis veterinārārsts
vārds, uzvārds (lielajiem
drukātajiem burtiem),
zīmogs un paraksts

[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 58. panta 2. punktu ir paredzēti transportēšanai
tieši uz:
nu [I daļas I.20. ailē norādīto norobežoto objektu.]]]
[I daļas I.20. ailē norādīto objektu], kurā šie dzīvnieki tiek turēti kā Regulas (ES) 2011/142
I pielikuma 1. punktā definētie kažokzvēri.]]]

II.3.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 4. panta normām.

II.4.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2005 normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt
datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norādīt reģistrētu vai apstiprinātu objektu, no kura dzīvniekus
nosūta.
“Galamērķa vieta”: norādīt reģistrētu vai apstiprinātu objektu, uz kuru dzīvniekus
nosūta.
“Identifikācijas numurs”: attiecībā uz katru sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku norādīt tā
identifikāciju.
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Se rtifikāta paraugs “OTHCARN-INTRA”

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Citi gaļēdāji ir pie Carnivora kārtas piederīgu sugu dzīvnieki, kas nav suņi, kaķi un mājas seski, kā
definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 3. panta 32. punktā.
Lieko svītrot.
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/878 pielikuma sarakstā norādītās dalībvalstis vai to daļas.
Ja apstrāde pret Echinococcus multilocularis tiek veikta pēc šā sertifikāta parakstīšanas datuma un pirms
plānotās ievešanas kādā no dalībvalstīm vai to daļām, kuras norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES)
2018/878 pielikumā, šāda vēlāka apstrāde, kas ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688
VII pielikuma 2. daļas 2. punktu, jādokumentē II.2.2. punktā minētajā tabulā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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64. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SAVVAĻAS SAUSZEMES DZĪVNIEKUS
(PARAUGS “WILD-ANIMALS-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10. Galamērķa reģions

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods
Kods

I.12. Galamērķa vieta
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

□ Kuģis

□ Lidmašīna

□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Adrese
Valsts

I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Plombas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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Se rtifikāta paraugs “WILD-ANIMALS-INTRA”

EIRO PAS SAVIENĪBA
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Dzīvnieki(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā, ir savvaļas sauszemes dzīvnieki, un atbilst šādām
prasībām:
II.1.1.

II daļa. Apliecinājums

II.1.2.

II.2.

lielākā daļa sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku vismaz 30 dienu laikā pirms sūtījuma izvešanas vai
kopš dzimšanas (ja tie jaunāki par 30 dienām):
II.1.1.1.

ir uzturējušies izcelsmes dzīvotnē;

II.1.1.2.

nav bijuši saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kam ir zemāks veselības statuss vai uz
ko dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ attiecas pārvietošanas ierobežojumi;

II.1.1.3.

nav bijuši tiešā vai netiešā saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas Savienībā no
kādas trešās valsts vai teritorijas ievesti 30 dienu laikā pirms dzīvnieka
pārvietošanas;

klīniskajā izmeklējumā vai, ja tas nav iespējams, klīniskajā inspekcijā, kas veikti 24 stundās
pirms sūtījuma izvešanas ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg), tiem netika
novērotas tādu slimību pazīmes vai simptomi, kuras attiecībā uz šīs sugas dzīvniekiem ir
norādītas sarakstā vai ir jaunradušās slimības.

Pēc oficiālas informācijas, savvaļas sauszemes dzīvnieki, kas aprakstīti I daļā, nav no dzīvotnes, uz kuru
attiecas pārvietošanas ierobežojumi vai kura atrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota tādu slimību dēļ,
kuras attiecībā uz šīs sugas dzīvniekiem ir norādītas sarakstā.

( 2)

[II.3. Pēc oficiālas informācijas, I daļā aprakstītie savvaļas sauszemes dzīvnieki ir nagaiņi un atbilst šādām
veselības prasībām:
( 2)

tie ir no dzīvotnes, kurā pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekciju savvaļas sauszemes dzīvniekiem, kas pieder pie
sugas, kura attiecībā uz šo slimību ir norādīta sarakstā.]

( 2)

tie ir no dzīvotnes, kurā pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju savvaļas
sauszemes dzīvniekiem, kas pieder pie sugas, kura attiecībā uz šo slimību ir norādīta
sarakstā.]

( 2)

tie ir no dzīvotnes, kurā 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par trakumsērgas vīrusa
infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.]

( 2)

tie ir no dzīvotnes, ap kuru 150 km rādiusā pēdējos 2 gadus pirms pārvietošanas nav ziņots
par epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju savvaļas sauszemes dzīvniekiem, kas
pieder pie sugas, kura attiecībā uz šo slimību ir norādīta sarakstā.]

( 2)

tie ir no dzīvotnes, kurā 15 dienu laikā pirms pārvietošanas nav ziņots par nagaiņu inficēšanos
ar Sibīrijas mēri.]

( 2)

tie ir no dzīvotnes, kurā 30 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi).]]

[II.3.1.

[II.3.2.

[II.3.3.
[II.3.4.

[II.3.5.
[II.3.6.
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[II.4. Pēc oficiālas informācijas, savvaļas sauszemes dzīvnieki, kas aprakstīti I daļā, pieder pie Antilocapridae,
Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae vai Tragulidae dzimtas un atbilst šādām veselības
prasībām:

( 2)

tie ir cēlušies dzīvotnē, kura atrodas tādā no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas brīvā dalībvalstī vai zonā, kur dzīvnieku mērķpopulācijā pēdējos
24 mēnešus nav apstiprināts neviens infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas gadījums, un 60 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti ar dzīvu
vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju, un ir izpildītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta
2. punktā noteiktās prasības.]

( 2)

tie ir cēlušies dzīvotnē, kas atrodas tādā dalībvalstī vai zonā, uz kuru attiecas infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta
2. punktā noteiktās prasības, un tie

vai nu [II.4.1.

un/vai [II.4.2.

( 2)

vai nu

[II.4.2.1.

ir uzturējušies kādā dalībvalstī vai zonā, kas saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/689 40. panta 3. punktu bijusi sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas

( 2)

vai nu

[II.4.2.1.1.

vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

un/vai

[II.4.2.1.2.

vismaz 28 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tie ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi]]

[II.4.2.1.3.

vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā dzīvnieks
ievests dalībvalstī vai zonā, kas ir sezonāli brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, tiem ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

( 2)

( 2)

( 2)

un/vai

un/vai

[II.4.2.2.

pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas
serotipiem, par ko šajā dalībvalstī vai zonā ziņots pēdējos 2 gados, ir vakcinēti,
un tiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais imunitātes periods, un

( 2)

[II.4.2.2.1.

tie ir vakcinēti agrāk nekā 60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.4.2.2.2.

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
imunitātes izveidošanās, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti
ir negatīvi;]]]

vai nu
un/vai
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un/vai

[II.4.2.3.

tie ir seroloģiski testēti uz specifiskām antivielām pret visiem infekciozā katarālā
drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem pēdējos 2 gados ziņots attiecīgajā
dalībvalstī vai zonā, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un

( 2)

[II.4.2.3.1.

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms pārvietošanas datuma]]

( 2)

[II.4.2.3.2.

šis seroloģiskais tests veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms pārvietošanas datuma, un, izmantojot paraugus, kas
ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms pārvietošanas datuma,
dzīvniekiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]

vai nu
un/vai

( 2)

un/vai [II.4.3.

31.3.2021.

Tie ir cēlušies dzīvotnē, kura atrodas tādā dalībvalstī vai zonā, kas nav ne brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas, ne arī uz to attiecas infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas izskaušanas programma, un ir izpildītas Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 32. panta 2. punktā
noteiktās prasības, un tie
[II.4.3.1.

60 dienu laikā pirms izvešanas uzturējušies dzīvotnē, kas atrodas dalībvalstī vai
platībā (ar rādiusu vismaz 150 km ap attiecīgo dzīvotni), kurā šajā periodā ir
īstenota uzraudzība saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma
II daļas 1. nodaļas 1. un 2. iedaļas prasībām, un

( 2)

[II.4.3.1.1.

dzīvnieki ir vakcinēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap dzīvotni, kurā dzīvnieki uzturējušies, pēdējos 2 gados ticis
ziņots, un dzīvniekiem ilgst vakcīnas specifikācijās garantētais
imunitātes periods, un

( 2)

[II.4.3.1.1.1.

tie ir vakcinēti agrāk
pārvietošanas datuma]]]

( 2)

[II.4.3.1.1.2.

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas
specifikācijā noteiktās imunitātes izveidošanās, tiem ir
veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

[II.4.3.1.2.

dzīvnieki ir imunizēti pret tādiem infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotips) infekcijas serotipiem, par kuriem vismaz 150 km
rādiusā ap dzīvotni, kurā dzīvnieki uzturējušies, pēdējos 2 gados
ziņots, un

( 2)

[II.4.3.1.2.1.

vai nu

vai nu
un/vai

( 2)

un/vai

vai nu

nekā

60 dienas

pirms

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 60 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi]]]
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( 2)

un/vai [II.4.4.

( 2)

vai nu
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[II.4.3.1.2.2.

izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms pārvietošanas datuma, dzīvnieki ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un, izmantojot
paraugus, kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms
pārvietošanas datuma, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]]]

tie neatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 V pielikuma II daļas
2. nodaļas 1. iedaļas 1. līdz 3. punktā, un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde šos
dzīvniekus atļāvusi pārvietot uz citu dalībvalsti vai tās zonu,
[II.4.4.1.

kurai ir statuss “brīva no infekciozā katarālā drudža
infekcijas”, un galamērķa dalībvalsts Komisiju un
informējusi, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir
minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta
c) apakšpunktā, un

( 2)

[II.4.4.1.1.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.1.2.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.1.3.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.1.4.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un

vai nu
un/vai
un/vai
un/vai

vīrusa (1.–24. serotipa)
pārējās dalībvalstis ir
ievēroti nosacījumi, kas
2. punkta a), b) un

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības]]
( 2)

un/vai

[II.4.4.2.

kurai ir apstiprināta infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi Komisiju un
pārējās dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta, ja vien ir ievēroti nosacījumi,
kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2020/689 43. panta 2. punkta a), b) un
c) apakšpunktā, un

( 2)

[II.4.4.2.1.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.2.2.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.2.3.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.2.4.

minētās regulas V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā,
un

vai nu
un/vai
un/vai
un/vai

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī ir izpildītas minētās
deleģētās regulas 33. pantā noteiktās prasības;]]]
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[II.4.4.3.

kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un uz to arī neattiecas infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas izskaušanas programma, un galamērķa dalībvalsts ir informējusi
Komisiju un citas dalībvalstis, ka šāda pārvietošana ir atļauta

( 2)

[II.4.4.3.1.

bez nosacījumiem, un

( 2)

[II.4.4.3.2.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 5. punktā,
un

( 2)

[II.4.4.3.3.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES)
2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 6. punktā, un

( 2)

[II.4.4.3.4.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES)
2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 7. punktā, un

( 2)

[II.4.4.3.5.

ja vien tiek ievēroti nosacījumi, kas minēti Deleģētās regulas (ES)
2020/689 V pielikuma II daļas 2. nodaļas 1. iedaļas 8. punktā, un

vai nu
un/vai

un/vai
un/vai
un/vai

Deleģētās regulas (ES) 2020/688 32. panta 1. punkta a), b) vai
c) punktā vai 32. panta 2. punktā, kā arī minētās deleģētās regulas
33. pantā noteiktās prasības ir izpildītas.]]]
II.5.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, šie savvaļas
sauszemes dzīvnieki ir no dzīvotnes, kurā nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa.

II.6.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo sūtījumu transportētu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
101. panta 1., 2. un 3. punkta normām.

II.7.

Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja dzīvniekus transportē pa ūdensceļiem/jūru,
sertifikāta derīguma laiku var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma ilgumu.

Dzīvnieku labturības apliecinājums
Inspekcijas laikā dzīvnieki, uz kuriem attiecas šis veselības sertifikāts, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2005 normām bija piemēroti pārvadāšanai plānotajā braucienā, kuru paredzēts sākt……………(ierakstīt
datumu).
Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.
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“Nosūtīšanas vieta”: sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku izcelsmes dzīvotne.
“Galamērķa vieta”: dzīvotne vai objekts, kuri ir šā sūtījuma galamērķis.
“Identifikācijas numurs”: sūtījumā ietilpstošo dzīvnieku identifikācijas kodi.

II daļa.
(1)
(2)

Sūtījumā var būt viens vai vairāki dzīvnieki.
Lieko svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts
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65. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
STARP DALĪBVALSTĪM PĀRVIETOTU SPERMAS, OOCĪTU UN EMBRIJU
SŪTĪJUMUS. CAMELIDAE UN CERVIDAE DZIMTAS DZĪVNIEKU SPERMA,
OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/686
(PARAUGS “GP-CAM-CER-INTRA”)
INTRA

EIRO PAS SAVIENĪBA
I.1.

Nosūtītājs

I.2.

IMSOC numurs

Vārds/nosaukums

I.2a

Vie tējais numurs

Adrese

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I daļa. Sūtījuma apraksts

Valsts
I.5.

Valsts ISO kods

KVADRĀTKO DS

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Vārds/nosaukums

O pe rators, kas īsteno savākšanas operācijas neatkarīgi no
obje kta
Vārds/nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Adrese

Adrese

Saņēmējs

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta

Kods

I.10. Galamērķa reģions
I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis
□ Kuģis

Valsts ISO kods

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Valsts

Kods
Reģistrācijas/apstiprinājuma Nr.

Adrese
Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.14. Iz braukšanas datums un laiks

□ Lidmašīna

I.16. Pārvadātājs
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/atļaujas Nr.

Adrese
□ Dzelzceļa
transportlīdzeklis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

□ Cits variants

Valsts
I.17. Pavaddokumenti

Dokuments
I.18.
I.19.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

31.3.2021.
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Se rtifikācijas kategorija
□ Kaušanai

□ T urēšanai

□ Norobežotam

□ Reproduktīvie produkti

objektam
□ Reģistrēti zirgu sugu

□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku

dzīvnieki

priekšnesumiem

□ Palaišanai savvaļā

□ Nosūtīšanas centram

□ Izstādei

□ Pierobežas pasākumam vai darbībām

□ Izklāšanas

□ Dekoratīvās akvakultūras objektam

teritorijai/attīrīšanas
centram
□ T ālākai apstrādei
□ Lietošanai pārtikā

□ Organiskiem mēslošanas līdzekļiem

□ T ehniskai

□ Karantīnas objektam vai līdzīgam

un augsnes ielabotājiem

izmantošanai

objektam

□ Apputeksnēšanai

□ Dzīvi ūdensdzīvnieki

□ Cits variants

lietošanai pārtikā
I.21.

□ Tranz ītam caur trešu valsti
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Ievešanas vieta
I.22.

RKP kods
I.23.

□ Tranz ītam caur vienu/vairākām dalībvalstīm

□ Eksportam

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

Izvešanas vieta

RKP kods

Dalībvalsts

Valsts ISO kods

I.24.

Lē stais pārvadājuma ilgums

I.25.

I.26.

Kopē jais paku skaits

I.27.

Pārvadājuma
□ jā
ž urnāls
Kopē jais daudzums

I.28.
I.30.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)
Sūtījuma apraksts

I.29.

Sūtījumam paredzētā kopplatība

KN kods

Suga

Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

Identifikācijas numurs

□ nē

Vecums

Daudzums
Veids

Izcelsmes
reģions

Aukstā režīma
glabātava

Identifikācijas
marķējums

Iepakojuma veids

Neto masa

Kautuve

Apstrādes veids

Preces veids

Paku skaits

Partijas numurs

Ievākšanas vai
ieguves datums

Ražotne

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
iegūta(-i) no tādiem donordzīvniekiem, kas:
II.1.1.

ir dzimuši un kopš dzimšanas turēti Savienībā vai Savienībā ievesti, ievērojot
prasības, kas attiecas uz ievešanu Savienībā;

II.1.2.

vismaz 30 dienas pirms spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma ir turēti
vienā un tajā pašā izcelsmes objektā;

( 1)

[II.1.3.

ir Camelidae dzimtas dzīvnieki un identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 73. panta 1. punktu.]

( 1)

ir Cervidae dzimtas dzīvnieki, un identificēti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 73. panta 2. punktu vai 74. pantu.]

II daļa. Apliecinājums

[II.1.3.

II.2.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir no reģistrētiem objektiem, kuriem
kompetentā iestāde piešķīrusi unikālu reģistrācijas numuru, kas norādīts I.11. ailē.

II.3.

Pēc oficiālas informācijas, šī(šie) sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1) ir iegūta(-i) no donordzīvniekiem:
II.3.1.

kas nav no tāda objekta un nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no tāda objekta, kurš
atrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu sērgas, govju mēra vīrusa
infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas, mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekcijas vai šo turēto sauszemes dzīvnieku sugai relevantas jaunradušās slimības
gadījumu dēļ;

II.3.2.

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējo 12 mēnešu periodā pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma

II.3.3.

II.3.2.1.

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 II pielikuma 2.
vai 3. daļu ir īstenota uzraudzības programma, kas paredzēta
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekcijas atklāšanai;

II.3.2.2.

nav ievesti Camelidae vai Cervidae dzimtas dzīvnieki, kas neatbilst
II.3.2.1. punktā minētajām prasībām;

II.3.2.3.

aizdomu gadījumā par Mycobacterium tuberculosis kompleksa
(M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju ir veikta izmeklēšana,
un šīs slimības klātbūtne ir izslēgta;

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 42 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma nav ziņots par Brucella abortus,
Brucella melitensis un Brucella suis infekciju;
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( 1)

[II.3.4.

kas ir Camelidae dzimtas dzīvnieki no objekta, kurā, izmantojot paraugus, kas ņemti
pēdējās 30 dienās pirms spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma, visi
dzīvnieki ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļā minēto testu ir
testēti uz Brucella abortus, Brucella melitensis un Brucella suis infekciju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]

II.3.5.

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 30 dienas pirms šīs(šo) spermas (1), oocītu (1) vai
embriju (1) ievākšanas datuma nav ziņots par govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā
pustulozā vulvovaginīta infekciju;

II.3.6.

kas ir no objekta, ap kuru 150 km rādiusā vismaz pēdējos 2 gadus pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma nav ziņots par epizootiskās
hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju;

II.3.7.

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 30 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma nav bijusi apstiprināta trakumsērgas
vīrusa infekcija;

II.3.8.

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 15 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma nav ziņots par Sibīrijas mēri;

II.3.9.

kas ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 30 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datuma nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un

( 1)

vai nu

( 1)

vai

[kurā par tripanosomozi nav ziņots pēdējos 2 gadus;]
[pēdējos 2 gados ir konstatēta tripanosomoze, un pēc šīs slimības pēdējā
uzliesmojuma uz šo objektu ir attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz
– inficētie dzīvnieki no objekta izvesti un
– objektā atlikušajiem dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kuri ņemti vismaz sešus
mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas no objekta, ir veikts Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā minētais tests uz tripanosomozi (Trypanosoma
evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.3.10.

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst
vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

( 1)

[II.3.10.1. vismaz 60 dienas pirms spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās
laikā tie ir turēti tādā dalībvalstī vai tās zonā, kas ir brīva no infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos
24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav apstiprināti infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]

( 1)

[II.3.10.2. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie ir turēti sezonāli
slimībbrīvā zonā, kura atrodas dalībvalstī vai tās zonā ar apstiprinātu
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas
programmu;]

vai nu

un/vai
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[II.3.10.3. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms šīs(šo)
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās laikā tie ir turēti sezonāli
slimībbrīvā zonā, kura atrodas tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kur
šā spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā
iestāde ir saņēmusi galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju
rakstisku piekrišanu šīs sezonāli slimībbrīvās zonas izveidošanai un šā
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma pieņemšanai;]

( 1)

[II.3.10.4. vismaz 60 dienas pirms šīs spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un tās
laikā tie ir turēti pret slimības vektoriem aizsargātā objektā;]

( 1)

[II.3.10.5. starp 28. un 60. dienu, skaitot no katras spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas datuma, tie ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu antivielām, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]

( 1)

[II.3.10.6. izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā, pēdējā
ievākšanas reizē un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testu
vajadzībām vismaz reizi 7 dienās un PĶR vajadzībām vismaz reizi
28 dienās, — tiem ir veikts infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]

( 1)

[II.3.10.7. izmantojot šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas dienā ņemtu asins paraugu,
tiem ir veikts infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]

un/vai

un/vai
un/vai

un/vai

un/vai

II.4.

31.3.2021.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators,
sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir iegūta(-i) no donordzīvniekiem:
II.4.1.

kurus klīniski izmeklējis veterinārārsts, un spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas
dienā tiem nav novēroti slimības simptomi;

II.4.2.

kuri nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kas II.1.2. punktā noteiktajā vismaz 30 dienu
uzturēšanās periodā nav atbilduši prasībām, kuras aprakstītas II.1.1. un II.3.1. līdz
II.3.10. punktā;

II.4.3.

kuri vismaz 30 dienas līdz šīs(šo) spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datumam
un vākšanas periodā nav izmantoti vaislai.

II.5.

Sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīta(-i) I daļā, ir ievietota(-i) aizplombētā pārvadāšanas
konteinerā, un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs.

II.6.

Ciktāl man pēc visu apstākļu pienācīgas noskaidrošanas zināms un balstoties uz dokumentu
kontrolpārbaudi attiecībā uz operatora iesniegtajiem datiem, sperma(1)/oocīti(1)/embriji(1), kas
aprakstīta(-i) I daļā, ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kuri marķēti saskaņā ar Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 11. panta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.30. ailē.
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Piezīmes
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 2. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.30. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: objekts, no kura šis spermas, oocītu vai embriju sūtījums nosūtīts
(adrese un unikālais reģistrācijas numurs).
“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas numurs).
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi norādīt “Camelidae” vai “Cervidae”.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka individuālais identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: norādīt tā
norobežotā objekta unikālo reģistrācijas numuru, kurā ievākta(-i) vai radīti sūtījumā
ietilpstošie sperma, oocīti vai embriji.
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)

Lieko svītrot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)

Kvalifikācija un amats

Vietējās kontrolvienības
nosaukums

Vietējās kontrolvienības
kods

Datums

Zīmogs

Paraksts

L 113/424
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II PIELIKUMS
II pielikumā ietilpst zemāk sniegtie ievešanai Savienībā un vešanai caur Savienību tranzītā
paredzētu veterināro sertifikātu un veterināro/oficiālo sertifikātu un deklarāciju paraugi.
Paraugs
Nagaiņi
BOV-X

1. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopus

BOV-Y

2. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopus, kuri paredzēti nokaušanai

BOV-X-TRANSIT-RU

3. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopus, kurus paredzēts no Kaļiņingradas reģiona tranzītā
caur Lietuvas teritoriju vest uz citiem Krievijas reģioniem

OV/CAP-INTRA -X

4. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitas un kazas

OV/CAP-Y

5. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitas un kazas, kuras ir paredzētas nokaušanai

SUI-X

6. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu cūkas un Tayassuidae dzimtas dzīvniekus

SUI-Y

7. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu cūkas, kuras ir paredzētas nokaušanai

RUM

8. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Antilocapridae, Bovidae (izņemot liellopus, aitas un kazas),
Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas dzīvniekus

RHINO

9. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Tapiridae, Rhinocerotidae un Elephantidae dzimtas
dzīvniekus

HIPPO

10. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus

CAM-CER

11. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu kamieļus un briežus

Zirgi
EQUI-X

12. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgus, kuri nav paredzēti nokaušanai

EQUI-Y

13. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs.
Sertifikāts un deklarācija, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu zirgus, kuri ir
paredzēti nokaušanai

EQUI-TRANSIT-X

14. nodaļa. Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai caur Savienību tranzītā vestu zirgus, kuri nav
paredzēti nokaušanai

EQUI-TRANSIT-Y

15. nodaļa. Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai caur Savienību tranzītā vestu zirgus, kuri ir
paredzēti nokaušanai

31.3.2021.
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EQUI-RE-ENTRY-30

16. nodaļa. Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai Savienībā atpakaļ ievestu zirgu skriešanās
sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem paredzētus reģistrētus zirgus
pēc tam, kad tie bijuši eksportēti uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

17. nodaļa. Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai Savienībā atpakaļ ievestu sacensībām paredzētus
reģistrētus zirgus pēc tam, kad tie uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas,
eksportēti dalībai Fédération Equestre Internationale (FEI) aizbildnībā
organizētos jāšanas sporta pasākumos

EQUI- RE-ENTRY-90RACE

18. nodaļa. Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugs. Sertifikāts un
deklarācija, kas vajadzīgi, lai Savienībā atpakaļ ievestu reģistrētus sacīkšu
zirgus, kuri uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, bijuši eksportēti dalībai
konkrētās zirgu skriešanās sacīkstēs Austrālijā, Kanādā, Amerikas Savienotajās
Valstīs, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Apvienotajos Arābu Emirātos vai Katarā

Norobežotiem objektiem paredzēti nagaiņi
CONFINED-RUM

19. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 II pielikuma
19. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītos dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā
objektā un tam paredzēti

CONFINED-SUI

20. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 II pielikuma
20. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītos dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā
objektā un tam paredzēti

CONFINED-TRE

21. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 II pielikuma
21. nodaļas 1. iedaļas sarakstā norādītos dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā
objektā un tam paredzēti

CONFINED-HIPPO

22. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus, kuri cēlušies
norobežotā objektā un tam paredzēti

Putni un putnu reproduktīvie produkti
BPP

23. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu vaislas mājputnus, kuri nav skrējējputni, un produktīvos
mājputnus, kuri nav skrējējputni

BPR

24. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu vaislas skrējējputnus un produktīvos skrējējputnus

DOC

25. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu diennakti vecus cāļus, kuri nav skrējējputnu cāļi

DOR

26. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu diennakti vecus skrējējputnu cāļus

HEP

27. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu inkubējamas mājputnu olas, kuras nav skrējējputnu olas

HER

28. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu inkubējamas skrējējputnu olas

SPF

29. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu noteiktas bezpatogēnu olas
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SP

30. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu mājputnus, kuri ir paredzēti nokaušanai un nav skrējējputni

SR

31. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu skrējējputnus, kuri ir paredzēti nokaušanai

POU-LT20

32. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu mazāk nekā 20 mājputnus, kuri nav skrējējputni

HE-LT20

33. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu olas, kuras nav
skrējējputnu olas

CAPTIVE- BIRDS

34. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu nebrīvē turētus putnus

HE-CAPTIVE-BIRDS

35. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

Bites
QUE

36. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu medus bišu mātes

BBEE

37. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu kamenes

Suņi, kaķi un mājas seski
CANIS-FELIS-FERRETS

38. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu suņus, kaķus un mājas seskus

Liellopu reproduktīvie produkti
BOV-SEM-A -ENTRY

39. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu spermas sūtījumus. Liellopu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta

BOV-SEM-B-ENTRY

40. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu spermas krājumu sūtījumus. Liellopu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un
pirms 2021. gada 21. aprīļa un no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta,
nosūtīta pēc 2021. gada 20. aprīļa

BOV-SEM-C-ENTRY

41. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu spermas krājumu sūtījumus. Liellopu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura
grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EK, pirms 2005. gada 1. janvāra un pēc
2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

BOV-OOCYTES-EMB-AENTRY

42. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu oocītu un embriju sūtījumus. Liellopu oocīti un
embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un
ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi
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BOV-in-vivo-EMB-BENTRY

43. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu embriju krājumu sūtījumus. In vivo iegūti liellopu
embriji, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas brigāde, kura tos ievākusi

BOV-in-vitro-EMB-CENTRY

44. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu embriju krājumu sūtījumus. In vitro radīti liellopu
embriji, kas radīti, apstrādāti un glabāti pirms 2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar
Padomes
Direktīvu 89/556/EEK,
ieņemti,
izmantojot
Padomes
Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu, un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju ieguves brigāde, kura tos radījusi

BOV-in-vitro-EMB-DENTRY

45. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu liellopu embriju krājumu sūtījumus. In vitro radīti liellopu
embriji, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa, ieņemti, izmantojot spermu,
kura ir no eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas
vākšanas vai glabāšanas centriem, un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtījusi
embriju ieguves brigāde, kura tos radījusi

BOV-GP-PROCESSINGENTRY

46. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes
objekta:
-

-

-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un
glabāti pirms
2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Padomes
Padomes
Direktīvu 89/556/EEK
un
ieņemti,
izmantojot
Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un
glabāti pirms
2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK un ieņemti, izmantojot spermu, kura ir no
eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas
vākšanas vai glabāšanas centriem
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47. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas
centra:
-

-

-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra un pirms
2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes
Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un
glabāti pirms
2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK
un
ieņemti,
izmantojot
Padomes
Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un
glabāti pirms
2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK un ieņemti, izmantojot spermu, kura ir no
eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas
vākšanas vai glabāšanas centriem

Aitu un kazu reproduktīvie produkti
OV/CAP-SEM-A-ENTRY

48. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitu un kazu spermas sūtījumus. Aitu un kazu sperma, kas
ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas
vākšanas centra, kurā tā ievākta

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

49. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitu un kazu spermas krājumu sūtījumus. Aitu un kazu
sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas
vākšanas centra, kurā tā ievākta

OV/CAP-OOCYTES-EMBA-ENTRY

50. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumus. Aitu un kazu oocīti
un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un
ko nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi
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OV/CAP-OOCYTES-EMBB-ENTRY

51. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu aitu un kazu oocītu un embriju sūtījumus. Aitu un kazu oocīti
un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un ko pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus
ievākusi vai radījusi

OV/CAP-GP-PROCESSINGENTRY

52. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes
objekta:
-

OV/CAP-GP-STORAGEENTRY

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc
2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa

53. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas
centra:
-

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar
Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc
2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un
glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms
2021. gada 21. aprīļa

Cūku reproduktīvie produkti
POR-SEM-A-ENTRY

54. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu cūku spermas sūtījumus. Cūku sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta
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POR-SEM-B-ENTRY

55. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu cūku spermas krājumu sūtījumus. Cūku sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada
21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra,
kurā tā ievākta

POR-OOCYTES-EMBENTRY

56. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu cūku oocītu un embriju sūtījumus. Cūku oocīti un embriji,
kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un ko nosūtījusi
embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi
vai radījusi

POR-GP-PROCESSINGENTRY

57. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes
objekta:
-

POR-GP-STORA GE-ENTRY

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā
ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa

58. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas
centra:
-

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā
ar Padomes Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa

Zirgu reproduktīvie produkti
EQUI-SEM-A-ENTRY

59. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu spermas sūtījumus. Zirgu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un nosūtīta no spermas vākšanas
centra, kurā tā ievākta

EQUI-SEM-B-ENTRY

60. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta
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EQUI-SEM-C-ENTRY

61. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada
31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra un pēc 2021. gada 20. aprīļa
nosūtīta no spermas vākšanas centra, kurā tā ievākta

EQUI-SEM-D-ENTRY

62. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu spermas krājumu sūtījumus. Zirgu sperma, kas ievākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada
1. septembra un pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīta no spermas vākšanas centra,
kurā ievākta

EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY

63. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu oocītu un embriju sūtījumus. Zirgu oocīti un embriji,
kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa un ko nosūtījusi
embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai embrijus ievākusi
vai radījusi

EQUI-OOCYTES-EMB-BENTRY

64. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu oocītu un embriju sūtījumus. Zirgu oocīti un embriji,
kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi

EQUI-OOCYTES-EMB-CENTRY

65. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zirgu oocītu un embriju sūtījumus. Zirgu oocīti un embriji,
kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra un ko pēc 2021. gada
20. aprīļa nosūtījusi embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos oocītus vai
embrijus ievākusi vai radījusi

EQUI-GP-PROCESSINGENTRY

66. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu apstrādes
objekta:
-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un
pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
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-

EQUI-GP-STORAGEENTRY

tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra

67. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu zemāk sarakstā norādīto reproduktīvo produktu sūtījumus,
kuri pēc 2021. gada 20. aprīļa nosūtīti no reproduktīvo produktu glabāšanas
centra:
-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada
20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un
pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692
pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti
un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2014. gada
30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un pirms
2014. gada 1. oktobra

Noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku reproduktīvie produkti
GP-CONFINED-ENTRY

68. nodaļa. Veterinārā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai
Savienībā ievestu spermas, oocītu un embriju sūtījumus. Norobežotos objektos
turētu sauszemes dzīvnieku tādu spermas, oocītu un embriju sūtījumi, kas
ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692
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1. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPUS (PARAUGS “BOV-X”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “BOV-X”

II. Informācija par ve selību

II.1.

L 113/435

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:

II daļa. Apliecinājums

II.1.1.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

II.1.2.

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā;

II.1.3.

attiecībā uz govju sūkļveida encefalopātiju (BSE):
a)

šie dzīvnieki ir identificēti, izmantojot pastāvīgas identifikācijas sistēmu, kas dod iespēju
izsekot to izcelsmei līdz ciltsmātei un ganāmpulkam, un nav:
i)

inficēti ar BSE;

ii)

liellopi, kas pirmajā dzīves gadā audzēti kopā ar dzīvniekiem, kuri savā pirmajā
dzīves gadā inficēti ar BSE, un attiecībā uz ko izmeklējumos pierādīts, ka tie šajā
laikā lietojuši to pašu potenciāli kontaminēto barību; vai

iii)

ja ii) apakšpunktā minētā izmeklējuma rezultāti ir neskaidri, liellopi, kas pirmajā
dzīves gadā audzēti kopā ar dzīvniekiem, kuri savā pirmajā dzīves gadā inficēti ar
BSE, vai dzimuši tajā pašā ganāmpulkā 12 mēnešus pirms vai pēc šiem
dzīvniekiem, kas inficēti ar BSE;

i)

šie dzīvnieki ir dzimuši un pastāvīgi audzēti valstī vai reģionā vai valstīs vai
reģionos, kas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/453/EK ir klasificēti par valstīm
vai reģioniem ar nenozīmīgu BSE risku;

ii)

ja attiecīgajā valstī ir bijuši autohtoni BSE gadījumi — dzīvnieki ir dzimuši pēc
datuma, no kura faktiski pildīts aizliegums atgremotājus barot ar Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā
definētajiem gaļas un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, vai,
ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma stāšanās spēkā, dzimuši pēc pēdējā autohtoni
ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas;]

un
(1) vai nu

[b)
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(1)

(1)

II.2.

vai

vai

[b)

[b)

i)

šo dzīvnieku izcelsmes valsts vai reģions saskaņā ar Lēmumu 2007/453/EK ir
klasificēti par valsti vai reģionu ar kontrolētu BSE risku;

ii)

šie dzīvnieki ir dzimuši pēc datuma, no kura faktiski pildīts aizliegums atgremotājus
barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības
kodeksā definētajiem gaļas un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no
atgremotājiem, vai, ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma stāšanās spēkā, dzimuši
pēc pēdējā autohtoni ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas;]

i)

šo dzīvnieku izcelsmes valsts vai reģions saskaņā ar Lēmumu 2007/453/EK ir
klasificēti par valsti vai reģionu ar nenoteiktu BSE risku;

ii)

izcelsmes valstī vai reģionā ir aizliegts atgremotājus barot ar Pasaules Dzīvnieku
veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem gaļas
un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, un šis aizliegums tajā ir
faktiski pildīts;

iii)

šie dzīvnieki ir dzimuši vismaz divus gadus pēc datuma, no kura faktiski pildīts
aizliegums atgremotājus barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas
Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem gaļas un kaulu miltiem un
dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, vai, ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma
stāšanās spēkā, dzimuši pēc pēdējā autohtoni ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas.]

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest liellopus un kura ir norādīta(-s) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I pielikuma
1. daļas sarakstā;
II.2.2.

ir pastāvīgi atradušies:

(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi liellopi vai tādi citu sugu dzīvnieki, kas sarakstā
norādīti attiecībā uz tām pašām slimībām kā liellopi;
II.2.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
(1)

vai nu

[II.2.5.

no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];
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vai

[II.2.5.

izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:
(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:

(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu savākšanas
operāciju veikšanai saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 5. pantu;
(ii) kuram ir šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls
apstiprinājuma numurs;
(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir norādījusi
sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā paredzēto informāciju;
(iv) kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
(b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]
II.2.6.

kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, nav
izkrauti vietā, kas neatbilst II.2.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

II.2.7.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

II.2.8.

24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un par jaunradušos slimību gadījumiem;

II.2.9.

nav vakcinēti:
(i) pret mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju, Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M.bovis, M.caprae un M.tuberculosis) infekciju, kā arī
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;

II.2.10.

ir no zonas:
II.2.10.1. kurā:
(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:

(ii)

vai nu

[vismaz 24 mēnešus
Savienību](1)

vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

pirms

datuma,

kurā

dzīvnieki nosūtīti uz

vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes
un nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu
sērgu vakcinēti dzīvnieki;
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II.2.10.2. kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav
ziņots par nodulārā dermatīta vīrusa infekciju;
II.2.10.3. kurā vismaz 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un Mycoplasma
mycoides subsp. mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju, un
šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
vai nu

[II.2.10.4.
infekcijas (1)(5)

kura

vai

[II.2.10.4.
infekcijas:

kura bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)

ir

brīva

no

infekciozā

vai nu[II.2.10.4.1. [vismaz 60 mēnešus
Savienību;] (1)(6)
vai

[II.2.10.4.1.

vai [II.2.10.4.1.

vai

katarālā

pirms

drudža

datuma, kurā

vīrusa

(1.–24. serotipa)

dzīvnieki nosūtīti uz

vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
un, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā
šie dzīvnieki ievesti sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punktu ir seroloģiski testēti, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;](1)(6)
vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
un, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā
šie dzīvnieki ievesti sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR tests, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)

[II.2.10.4.
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas,
un pret visiem infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā
zonā ziņots pēdējos 2 gados, dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas
specifikācijā garantētais imunitātes periods, un
vai nu[II.2.10.4.1. tie ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību;]](1)
vai

[II.2.10.4.1.

tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
aizsargimunitātes izveidošanās, ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]] (1)

vai [II.2.10.4. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā
drudža vīrusa serotipu (1.–24.) antivielas, par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos
2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un:
vai nu [II.2.10.4.1.
šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]](1)
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vai

[II.2.10.4.1.

vai nu

šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus,
kas ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, ir veikts PĶR tests, un tā rezultāti ir negatīvi;]] (1)

[II.2.10.5.

kura ir brīva no govju enzootiskās leikozes;](1)(7)

vai [II.2.10.5.
kura nav brīva no govju enzootiskās leikozes, un izcelsmes objektā par šo
slimību nav ziņots 24 mēnešus tieši pirms šo dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību, un
[II.2.10.5.1.

sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, kas vecāki par 24 mēnešiem:

vai nu

[II.2.10.5.1.1. pirms nosūtīšanas uz Savienību ir turēti izolēti no
citiem liellopiem, kas turēti šajā objektā, un šajā izolācijas periodā ir
laboratoriski izmeklēti uz govju enzootisko leikozi, izmantojot
paraugus, kuri ņemti divos piegājienos ar vismaz 4 mēnešu
starplaiku, ar vienu no diagnostikas metodēm, kas minētas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]](1)

vai

[II.2.10.5.1.1. izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms
datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ir laboratoriski
izmeklēti uz govju enzootisko leikozi ar vienu no diagnostikas
metodēm, kas minētas Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un,
izmantojot paraugus, kas 12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā
dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ņemti divos piegājienos ar vismaz
4 mēnešu starplaiku, visi izcelsmes objektā turētie liellopi, kas
vecāki par 24 mēnešiem, ar vienu no diagnostikas metodēm, kuras
minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā, ir laboratoriski izmeklēti uz govju
enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)

[II.2.10.5.2. sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, kas jaunāki par 24 mēnešiem, ir dzimuši
mātītēm, kuras, izmantojot paraugus, kas 12 mēnešu laikā pirms datuma,
kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ņemti divos piegājienos ar vismaz
4 mēnešu starplaiku, ar vienu no diagnostikas metodēm, kuras minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, ir
laboratoriski izmeklētas uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]](1)
II.2.11.

ir no objekta:
II.2.11.1.

ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde un kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek
atjaunināti pieraksti ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
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II.2.11.2.

kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;

II.2.11.3.

uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto
slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī
jaunradušos slimību dēļ;

II.2.11.4.

kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par šādām sarakstā norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa
infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju un nodulārā
dermatīta vīrusa infekciju;

vai nu

kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par epizootisko hemorāģisko slimību;] (1)

vai

[II.2.11.5.

[II.2.11.5.

II.2.11.6.

kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās
slimības;](1)(8)
kas attiecībā uz liellopiem ir brīvs no Mycobacterium tuberculosis kompleksa
(M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekcijas (9), un

vai nu

[II.2.11.6.1.

vai nu

[II.2.11.7.1.

kas atrodas no šīs slimības brīvā zonā, kurā pret šo slimību netiek
vakcinēts;](1)(10)
vai
[II.2.11.6.1. šie dzīvnieki 30 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā paredzētajām diagnostikas metodēm ir
testēti uz Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis,
M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi;](1)
vai [II.2.11.6.1.
šie dzīvnieki ir jaunāki par sešām nedēļām;] (1)
II.2.11.7.
kas attiecībā uz liellopiem ir brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas (9), un
kas atrodas no šīs slimības brīvā zonā, kurā pret šo slimību netiek
vakcinēts;] (1)(11)
vai
[II.2.11.7.1.
izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms datuma, kurā
šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, bet attiecībā uz sievišķās kārtas
dzīvniekiem, kas tikko atnesušies, — vismaz 30 dienas pēc
atnešanās, tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā paredzētajām diagnostikas metodēm ir
testēti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)
vai
[II.2.11.7.1.
šie dzīvnieki ir jaunāki par 12 mēnešiem;] (1)
vai
[II.2.11.7.1.
šie dzīvnieki ir kastrēti;] (1)
II.2.11.8.
kur vismaz 30 dienas pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju;
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vai nu

vai

kur vismaz 15 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par Sibīrijas mēri;

[II.2.11.10.

kur vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi);](1)

[II.2.12.1.

[II.2.12.1.

[II.2.13.
vai nu

vai

kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un, ja 2 gados pirms datuma, kurā
dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, izcelsmes objektā ir ziņots par šo slimību, līdz
brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā izvesti, un tajā atlikušie dzīvnieki, izmantojot
paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie dzīvnieki no šā objekta
izvesti, testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), kā aprakstīts Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, uz šo objektu attiekušies
ierobežojumi;] (1)

nav vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, un

vai nu

vai

II.2.11.9.

[II.2.11.10.

(1)(12)[[II.2.12.

(1)(12)
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[II.2.13.1.

[II.2.13.1.

ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulārā vulvovaginīta;]](1)(13)
vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ir karantinēti,
kā arī, izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienās pirms datuma, kurā dzīvnieki
nosūtīti uz Savienību, (BoHV-1, vesels vīruss) ar vienu no diagnostikas metodēm,
kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, ir
seroloģiski testēti uz antivielām pret 1. tipa liellopu herpesvīrusu, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]](1)
nav vakcinēti pret govju virusālo diareju, un:
ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no govju virusālās
diarejas.]](1)(14)
tiem ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir veikts govju virusālās diarejas vīrusa antigēna vai genoma
noteikšanas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un
vai nu

[II.2.13.1.1.

vai [II.2.13.1.1.

vismaz 21 dienas laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību tie ir turēti
karantīnas objektā.]]](1)
šie dzīvnieki ir grūsnas mātītes, un vismaz 21 dienas laikā pirms
nosūtīšanas uz Savienību ir turēti karantīnas objektā un, izmantojot
paraugus, kas ņemti ne mazāk kā 21 dienu pēc karantīnas sākuma, tie
ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi.]]](1)
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vai [II.2.13.1.1.

izmantojot paraugus, kas ņemti pirms nosūtīšanas uz Savienību, tie
ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir
pozitīvi.]]]](1)

vai [II.2.13.1.1.

šie dzīvnieki ir grūsnas mātītes, un, izmantojot paraugus, kas ņemti
pirms apsēklošanas, kura ir esošās grūsnības pamatā, dzīvnieki ar
kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā
dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz govju
virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir
pozitīvi.]]](1)

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo dzīvnieku
galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz zonām, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas
8. sleju ir atvēršanas datums.
(5) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BTV.
(6) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
(7) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts EBL.
(8) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
(9) Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.
(10) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā attiecībā uz
liellopiem ir ieraksts TB.
(1)
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Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā attiecībā uz
liellopiem ir ieraksts BRU.
Piemērot tikai tad, ja galamērķa dalībvalstij vai — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices
Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002.) — Šveicei, attiecībā uz
II.2.12. un II.2.13. punktā minētajām slimībām (govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro
vulvovaginītu un govju virusālo diareju) ir vai nu statuss “brīvs no slimības” vai apstiprināta izskaušanas
programma.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts IBR.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BVD.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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2. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPUS, KURI IR PAREDZĒTI NOKAUŠANAI
(PARAUGS “BOV-Y”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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II. Informācija par ve selību

II.1.

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

II.1.2.

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā;

II.1.3.

attiecībā uz govju sūkļveida encefalopātiju (BSE):

II daļa. Apliecinājums

a)

šie dzīvnieki ir identificēti, izmantojot pastāvīgas identifikācijas sistēmu, kas dod iespēju
izsekot to izcelsmei līdz ciltsmātei un ganāmpulkam, un nav:
i)

inficēti ar BSE;

ii)

liellopi, kas pirmajā dzīves gadā audzēti kopā ar dzīvniekiem, kuri savā pirmajā
dzīves gadā inficēti ar BSE, un attiecībā uz ko izmeklējumos pierādīts, ka tie šajā
laikā lietojuši to pašu potenciāli kontaminēto barību; vai

iii)

ja ii) apakšpunktā minētā izmeklējuma rezultāti ir neskaidri, liellopi, kas pirmajā
dzīves gadā audzēti kopā ar dzīvniekiem, kuri savā pirmajā dzīves gadā inficēti ar
BSE, vai dzimuši tajā pašā ganāmpulkā 12 mēnešus pirms vai pēc šiem
dzīvniekiem, kas inficēti ar BSE;

i)

šie dzīvnieki ir dzimuši un pastāvīgi audzēti valstī vai reģionā vai valstīs vai
reģionos, kas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/453/EK ir klasificēti par valstīm
vai reģioniem ar nenozīmīgu BSE risku;

ii)

ja attiecīgajā valstī ir bijuši autohtoni BSE gadījumi — dzīvnieki ir dzimuši pēc
datuma, no kura faktiski pildīts aizliegums atgremotājus barot ar Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā
definētajiem gaļas un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, vai,
ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma stāšanās spēkā, dzimuši pēc pēdējā autohtoni
ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas;]

i)

šo dzīvnieku izcelsmes valsts vai reģions saskaņā ar Lēmumu 2007/453/EK ir
klasificēti par valsti vai reģionu ar kontrolētu BSE risku;

ii)

šie dzīvnieki ir dzimuši pēc datuma, no kura faktiski pildīts aizliegums atgremotājus
barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības
kodeksā definētajiem gaļas un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no
atgremotājiem, vai, ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma stāšanās spēkā, dzimuši
pēc pēdējā autohtoni ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas;]

un
(1) vai nu

(1)

vai

[b)

[b)
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(1)

II.2.

vai

[b)

i)

šo dzīvnieku izcelsmes valsts vai reģions saskaņā ar Lēmumu 2007/453/EK ir
klasificēti par valsti vai reģionu ar nenoteiktu BSE risku;

ii)

izcelsmes valstī vai reģionā ir aizliegts atgremotājus barot ar Pasaules Dzīvnieku
veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem gaļas
un kaulu miltiem un dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, un šis aizliegums tajā ir
faktiski pildīts;

iii)

šie dzīvnieki ir dzimuši vismaz divus gadus pēc datuma, no kura faktiski pildīts
aizliegums atgremotājus barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas
Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem gaļas un kaulu miltiem un
dradžiem, kas iegūti no atgremotājiem, vai, ja tie dzimuši pēc barības aizlieguma
stāšanās spēkā, dzimuši pēc pēdējā autohtoni ar BSE inficētā dzīvnieka dzimšanas.]

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1.

ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest liellopus, kas paredzēti nokaušanai, un kura ir norādīta(-s) Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas sarakstā;

II.2.2.

ir paredzēti nokaušanai Savienībā;

II.2.3.

ir pastāvīgi atradušies:

(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 3 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi liellopi vai tādi citu sugu dzīvnieki, kas sarakstā
norādīti attiecībā uz tām pašām slimībām kā liellopi;
II.2.4. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.5.

(1) vai
(1)

vai

nu[II.2.6.
[II.2.6.

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];
izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:

(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:
(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu savākšanas
operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 5. pantu;
(ii) kuram ir šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls
apstiprinājuma numurs;
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(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir norādījusi
sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā paredzēto informāciju;
(iv) kurš atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
(b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]
II.2.7. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, nav
izkrauti vietā, kas neatbilst II.2.12. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.8.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:

(i)
dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.2.9. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un par jaunradušos slimību gadījumiem;
II.2.10.

nav vakcinēti:

(i) pret mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju, Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M.bovis, M.caprae un M.tuberculosis) infekciju, kā arī Brucella abortus, B.
melitensis un B. suis infekciju, un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;
II.2.11. ir no zonas:
II.2.11.1.
(i)

kurā:
par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību](1)
vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(ii)

vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes un
nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu
vakcinēti dzīvnieki;
II.2.11.2. kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
nodulārā dermatīta vīrusa infekciju;
II.2.11.3. kurā vismaz 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju
mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju, un šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;

(ii)
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vai nu
vai

vai

vai

[II.2.11.4. kura ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas (1)(5)
[II.2.11.4. kura ir sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas:
vai nu

[II.2.11.4.1. vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)(6)

vai

[II.2.11.4.1. vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punktu ir seroloģiski testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;](1)(6)

vai

[II.2.11.4.1. vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;](1)(6)

[II.2.11.4. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un pret
visiem infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā zonā ziņots
pēdējos 2 gados, dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais
imunitātes periods, un
vai nu

[II.2.11.4.1. tie ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību;]](1)

vai

[II.2.11.4.1. tie ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās aizsargimunitātes
izveidošanās, ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)

[II.2.11.4. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu
(1.–24.) antivielas, par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi,
un
vai nu

[II.2.11.4.1 šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]](1)

vai

[II.2.11.4.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kas ievākti
ne agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir veikts PĶR tests,
un tā rezultāti ir negatīvi;]](1)

vai nu

[II.2.11.5. kura ir brīva no govju enzootiskās leikozes;](1)(7)

vai

[II.2.11.5. kura nav brīva no govju enzootiskās leikozes, un izcelsmes objektā par šo slimību nav
ziņots 24 mēnešus tieši pirms šo dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību, un
[II.2.11.5.1. sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, kas vecāki par 24 mēnešiem:
vai nu

[II.2.11.5.1.1. pirms nosūtīšanas uz Savienību ir turēti izolēti no citiem liellopiem, kas
turēti šajā objektā, un šajā izolācijas periodā ir laboratoriski izmeklēti uz govju
enzootisko leikozi, izmantojot paraugus, kuri ņemti divos paņēmienos ar vismaz
4 mēnešu starplaiku, ar vienu no diagnostikas metodēm, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)
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vai

[II.2.11.5.1.1. izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms datuma, kurā
dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ir laboratoriski izmeklēti uz govju enzootisko leikozi ar
vienu no diagnostikas metodēm, kas minētas Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un, izmantojot paraugus, kas
12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ņemti divos
paņēmienos ar vismaz 4 mēnešu starplaiku, visi izcelsmes objektā turētie liellopi, kas
vecāki par 24 mēnešiem, ar vienu no diagnostikas metodēm, kuras minētas Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, ir laboratoriski
izmeklēti uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)

[II.2.11.5.2. sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, kas jaunāki par 24 mēnešiem, ir dzimuši mātītēm,
kuras, izmantojot paraugus, kas 12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz
Savienību, ņemti divos paņēmienus ar ne mazāk kā 4 mēnešu starplaiku, ar vienu no
diagnostikas metodēm, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā, ir laboratoriski izmeklētas uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]](1)
II.2.12. ir no objekta:
II.2.12.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti pieraksti
ar informāciju par:
(i)
(ii)
(iii)
II.2.12.2.

objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
mirstību objektā;
kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;

II.2.12.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto
slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ;
II.2.12.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām
sarakstā norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta
ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (kontagiozās
govju pleiropneimonijas) infekciju un nodulārā dermatīta vīrusa infekciju;
vai nu

[II.2.12.5. objektā un 150 km rādiusā ap šo objektu, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts
teritorijā, vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
epizootisko hemorāģisko slimību;](1)

vai

[II.2.12.5. kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās slimības;](1)(8)
[II.2.12.6. kas attiecībā uz liellopiem ir brīvs no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M.
caprae un M. tuberculosis) infekcijas;](1)(9)
[II.2.12.7. kas attiecībā uz liellopiem ir brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas](1)(9)
II.2.12.8. kur vismaz 30 dienas pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par trakumsērgas
vīrusa infekciju;

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

L 113/451

Se rtifikāta paraugs “BOV-Y”

II.2.12.9. kur vismaz 15 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Sibīrijas mēri;
vai nu

[II.2.12.10. kur vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi);](1)

vai

[II.2.12.10. kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un, ja 2 gados pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz
Savienību, izcelsmes objektā ir ziņots par šo slimību, līdz brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā izvesti,
un tajā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie
dzīvnieki no šā objekta izvesti, testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), kā aprakstīts
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, uz šo objektu attiekušies
ierobežojumi;](1)

(1)(10)[II.2.13.

nav vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, un

vai nu

[II.2.13.1. ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulārā vulvovaginīta;]](1)(11)

vai

[II.2.13.1. vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ir karantinēti, kā
arī, izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienās pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
(BoHV-1, vesels vīruss) ar vienu no diagnostikas metodēm, kuras minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, ir seroloģiski testēti uz antivielām pret 1. tipa
liellopu herpesvīrusu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)

(1)(10)[II.2.14.

nav vakcinēti pret govju virusālo diareju, un:

vai nu

[II.2.14.1. ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no govju virusālās
diarejas.]](1)(12)

vai

[II.2.14.1. tiem ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām
diagnostikas metodēm ir veikts govju virusālās diarejas vīrusa antigēna vai genoma noteikšanas
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un
vai nu

[II.2.14.1.1. vismaz 21 dienas laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību ir turēti karantīnas
objektā.]]](1)

vai

[II.2.14.1.1. šie dzīvnieki ir grūsnas mātītes, un vismaz 21 dienas laikā pirms
nosūtīšanas uz Savienību ir turēti karantīnas objektā un, izmantojot paraugus, kas ņemti
ne mazāk kā 21 dienu pēc karantīnas sākuma, tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES)
2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti uz
govju virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]](1)

vai

[II.2.14.1.1. izmantojot paraugus, kas ņemti pirms nosūtīšanas uz Savienību, tie ar kādu
no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas metodēm
ir seroloģiski testēti uz govju virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir
pozitīvi.]]](1)

vai

[II.2.14.1.1. šie dzīvnieki ir grūsnas mātītes, un, izmantojot paraugus, kas ņemti pirms
apsēklošanas, kura ir esošās grūsnības pamatā, dzīvnieki ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 6. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski testēti
uz govju virusālās diarejas vīrusa antivielām, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi.]](1)
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Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tādu liellopu ievešanai, kas Savienībā tiks nokauti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz zonām, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas
8. sleju ir atvēršanas datums.
(5) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BTV.
(6) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
(7) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts EBL.
(8) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
(9) Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.
(10) Piemērot tikai tad, ja galamērķa dalībvalstij vai — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices
Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002.) — Šveicei, attiecībā uz
II.2.12. un II.2.13. punktā minētajām slimībām (govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro
vulvovaginītu un govju virusālo diareju) ir vai nu statuss “brīvs no slimības” vai apstiprināta izskaušanas
programma.
(11) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts IBR.
(12) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BVD.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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3. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPUS, KURUS PAREDZĒTS NO KAĻIŅINGRADAS
REĢIONA TRANZĪTĀ CAUR LIETUVAS TERITORIJU VEST UZ CITIEM
KRIEVIJAS REĢIONIEM (PARAUGS “BOV-X-TRANSIT-RU”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

I.21.

□ Tranz ītam

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
Valsts ISO kods

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

T rešā valsts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu RU-2(2) , kura šā sertifikāta izdošanas datumā ir norādīta sarakstā Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XXII pielikuma 1. daļā attiecībā uz liellopu vešanu tranzītā caur
Savienību ar īpašiem nosacījumiem;
(1)

vai nu [II.1.2.

ir cēlušies Savienībā un no Savienības zonā ar kodu RU-2 ievesti .......... (dd/mm/gggg) un kopš
tā datuma turēti kompleksos, kur tiek turēti tikai Savienībā cēlušies dzīvnieki;]

(1)

vai

[II.1.2.

zonā ar kodu RU-2 ir turēti kopš dzimšanas vai vismaz pēdējos 6 mēnešus pirms nosūtīšanas
caur Savienību uz Krieviju un pēdējās 30 dienas nav bijuši saskarē ar importētiem
dzīvniekiem;]

II daļa. Apliecinājums

II.1.3. nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kas neatbilst šajā sertifikātā aprakstītajām dzīvnieku veselības
prasībām;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Krieviju, nav izkrauti vietā, kas
neatbilst II.1.10. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;
II.1.6. nosūtīšanai caur Savienību uz Krieviju ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas
pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.7. pēdējās 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai caur Savienību uz Krieviju, ir oficiāla veterinārārsta
klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību,
kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un par jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.8. nav vakcinēti:
(i) pret mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas caur Savienību uz Krieviju — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;
II.1.9. ir no II.1.1. punktā aprakstītās zonas:
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II.1.9.1.

kurā:
(iii) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu
[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā šie dzīvnieki caur Savienību nosūtīti uz
Krieviju](1)
vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(iv) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes un
nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu
vakcinēti dzīvnieki;
II.1.9.2. kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki caur Savienību nosūtīti uz Krieviju, nav
ziņots par nodulārā dermatīta vīrusa infekciju;
II.1.9.3. kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki caur Savienību nosūtīti uz Krieviju, nav
ziņots par govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un Mycoplasma
mycoides subsp. mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju, un šajā
periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
vai nu

[II.1.9.4.

vai

[II.1.9.4.
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir vakcinēti pret visiem infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par ko
attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais
imunitātes periods, un dzīvnieki ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms datuma, kurā tie caur
Savienību nosūtīti uz Krieviju;](1)
II.1.10.

kura ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;](1)(5)

ir no objekta, kas aprakstīts I.11. ailē, [kurā tie atradušies kopš dzimšanas vai vismaz
40 dienas pirms datuma, kurā tie caur Savienību nosūtīti uz Krieviju, un](6):

II.1.10.1. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts pasākumi
dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ;
II.1.10.2. kur un 10 km rādiusā ap ko vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz
Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju
mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju un nodulārā dermatīta vīrusa
infekciju;
II.1.10.3. kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
60 dienas pirms datuma, kurā šie dzīvnieki caur Savienību nosūtīti uz Krieviju, nav ziņots
par epizootisko hemorāģisko slimību.
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Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
I.27. aile.
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.
II daļa.
(1) Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XXII pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs II.1.1. punktā minētās zonas caur
Savienību Krievijā ievest dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz šo dzīvnieku vešanu tranzītā no šīs
zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz zonām, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XXII pielikuma 1. daļas tabulas
8. sleju ir atvēršanas datums.
(5) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XXII pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BTV.
(6) Svītrot tekstu kvadrātiekavās, ja tiek svītrota otrā izvēle II.1.2. punktā.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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4. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU AITAS UN KAZAS (PARAUGS “OV/CAP-X”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.27.
KN kods

Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā
bruto masa (kg)

Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II daļa. Apliecinājums

II.1.2.

II.2.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

Dzīvnieku veselības apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā ievest
aitas un kazas un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I pielikuma 1. daļas
sarakstā;
II.2.2. ir pastāvīgi atradušies:
(i)

II.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii)
izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievestas citas aitas vai kazas vai tādi citu sugu dzīvnieki,
kas sarakstā norādīti attiecībā uz tām pašām slimībām kā aitas un kazas;
II.2.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši saskarē
ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
(1) vai
(1)

nu[II.2.5.

vai [II.2.5.

no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];
izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:

(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:

(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu savākšanas
operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 5. pantu;
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(ii) kuram ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls apstiprinājuma
numurs;
(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir norādījusi
sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā paredzēto informāciju;
(iv) kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
(b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]
II.2.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, nav
izkrauti vietā, kas neatbilst II.2.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i)
(ii)
(iii)

dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.2.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 1 pielikumā, un par
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.2.9. nav vakcinēti:
(i)

pret mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra
vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām, kazu kontagiozo pleiropneimoniju,
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M.bovis, M.caprae un M. tuberculosis)
infekciju, kā arī Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un
(ii)
60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;
ir no zonas:
II.2.10.
II.2.10.1.
(i)

kurā:

par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)
vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(ii)

vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes un nagu
sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu vakcinēti
dzīvnieki;
II.2.10.2. kurā vismaz 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju
mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un mazo atgremotāju mēra
vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām, kazu kontagiozo pleiropneimoniju, un šajā
periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
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vai nu

[II.2.10.3.

kura ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;](1)(5)

vai

[II.2.10.3.

kura ir sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas:

vai nu[II.2.10.3.1. vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)(6)
vai [II.2.10.3.1. vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki ievesti
sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punktu ir seroloģiski testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)
vai [II.2.10.3.1. vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki ievesti
sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)
vai

[II.2.10.3.
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un pret
visiem infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā zonā ziņots
pēdējos 2 gados, dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais
imunitātes periods, un
vai nu [II.2.10.3.1. dzīvnieki ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti
uz Savienību;]](1)
vai [II.2.10.3.1. dzīvnieki ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot paraugus, kas
ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās aizsargimunitātes
izveidošanās, ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]](1)

vai

[II.2.10.3.
kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu
(1.–24.) antivielas, par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi,
un:
vai nu [II.2.10.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]](1)
vai [II.2.10.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kas ievākti ne
agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir veikts PĶR tests, un tā
rezultāti ir negatīvi;]](1)
II.2.11.

ir no objekta:

II.2.11.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kur
ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti pieraksti ar
informāciju par:

(1)

(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
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II.2.11.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.2.11.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto slimību,
kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ;
II.2.11.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža
vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu
kontagiozo pleiropneimoniju;
vai nu [II.2.11.5.
kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par epizootisko
hemorāģisko slimību;](1)
vai

[II.2.11.5. kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās slimības;](1)(7)

vai nu[II.2.11.6. kur 42 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;](1)(8)
vai

[II.2.11.6. kur vismaz 12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, saskaņā ar
procedūrām, kuras paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas 1. un
2. punktā, ir īstenota uz Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) atklāšanu orientēta uzraudzība, un šajā periodā:
(i) šajā objektā kazas ievestas tikai no objektiem, kas piemēro šajā punktā augstāk minētos
pasākumus;
(ii) ja ir ziņots, ka objektā turētās kazas ir inficējušās ar Mycobacterium tuberculosis kompleksu (M.
bovis, M. caprae un M. tuberculosis), ir veikti pasākumi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas 3. punktu;](1)(9)
II.2.11.7. kas attiecībā uz aitām un kazām ir brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas (10); un
vai nu [II.2.11.7.1. kas atrodas attiecībā uz aitām un kazām no šīs slimības brīvā zonā, kurā pret šo
slimību netiek vakcinēts;](1)(11);
vai
[II.2.11.7.1. izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki
nosūtīti uz Savienību, bet attiecībā uz sievišķās kārtas dzīvniekiem, kas tikko atnesušies, —
vismaz 30 dienas pēc atnešanās, tie ar kādu no Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā paredzētajām diagnostikas metodēm ir testēti uz Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;](1)
vai
[II.2.11.7.1. šie dzīvnieki ir jaunāki par 6 mēnešiem;](1)
vai
[II.2.11.7.1. šie dzīvnieki ir kastrēti](1);
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II.2.11.8. kur vismaz 30 dienas pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par trakumsērgu;
II.2.11.9. kur vismaz 15 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par Sibīrijas
mēri;
vai nu [II.2.11.9. kur vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi);] (1)
vai

[II.2.11.9. kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un, ja 2 gados pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti
uz Savienību, izcelsmes objektā ir ziņots par šo slimību, līdz brīdim, kad inficētie dzīvnieki no
tā izvesti, un tajā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc
tam, kad inficētie dzīvnieki no šā objekta izvesti, testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma
evansi), kā aprakstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/692 9. panta b) punkta
i) apakšpunktā, uz šo objektu attiekušies ierobežojumi;] (1)

[II.2.11.10. kur vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Burkholderia mallei (zirgu ļauno ienāšu) infekciju;](9)
[II.2.12. ir arī nekastrēti aitu sugu vīrišķās kārtas dzīvnieki, kuri vismaz 60 dienu laikā pirms nosūtīšanas
uz Savienību nepārtraukti atradušies objektā, kur 12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti
uz Savienību, nav ziņots par Brucella ovis infekciju (infekciozo epididimītu), un 30 dienu laikā
pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Brucella ovis, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;] (1)
II.2.13.

attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.2.13.1.

( 1)

tie kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti valstī, kurā ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a)

klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama slimība;

(b)

ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un monitoringa sistēma;

(c)

aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek nonāvētas un
pilnībā iznīcinātas;

(d)

aitas un kazas vismaz pēdējos 7 gadus ir aizliegts barot ar Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācijas Dzīvnieku veselības kodeksā
definētajiem atgremotāju izcelsmes gaļas un kaulu miltiem vai dradžiem un
šajā laikā šis aizliegums visā valstī ir faktiski pildīts, un

vai nu [II.2.13.2.
tie ir audzēšanai paredzēti dzīvnieki un ir paredzēti nosūtīšanai uz dalībvalsti,
kuras klasiskās skrepi slimības risks nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A
nodaļas A iedaļas 2.2. punktu apstiprināts par nenozīmīgu vai kura Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 3.2. punktā nav norādīta kā valsts ar apstiprinātu valsts
programmu skrepi slimības kontrolei.]
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( 1)

vai

[II.2.13.2.
tie ir vaislai paredzēti dzīvnieki, un ir paredzēti nosūtīšanai uz dalībvalsti,
kuras klasiskās skrepi slimības risks nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A
nodaļas A iedaļas 2.2. punktu apstiprināts par nenozīmīgu vai kura Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 3.2. punktā nav norādīta kā valsts ar apstiprinātu valsts
programmu skrepi slimības kontrolei, un:
( 1)

[tie ir no saimniecības(-ām), kas ir izpildījusi(-šas) Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta prasības.]

( 1)

[tie ir aitas ar ARR/ARR prionu proteīna genotipu no saimniecības vai
saimniecībām, kurā(-s) pēdējos divus gadus BSE vai klasiskās skrepi slimības
dēļ nav bijuši noteikti oficiāli pārvietošanas ierobežojumi.]]

vai nu
vai

( 1)

vai

[II.2.13.2.
tie ir paredzēti nosūtīšanai uz dalībvalsti, kuras klasiskās skrepi slimības risks
nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 2.2. punktu
apstiprināts par nenozīmīgu vai kura Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A
iedaļas 3.2. punktā nav norādīta kā valsts ar apstiprinātu valsts programmu skrepi slimības
kontrolei, un:
( 1)

[tie ir no saimniecības(-ām), kas ir izpildījusi(-šas) Regulas (EK) Nr. 999/2001
VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. punkta prasības.]

( 1)

[tie ir aitas ar ARR/ARR prionu proteīna genotipu no saimniecības vai
saimniecībām, kurā(-s) pēdējos divus gadus BSE vai klasiskās skrepi slimības
dēļ nav bijuši noteikti oficiāli pārvietošanas ierobežojumi.]]

vai nu
vai

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitas un kazas, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.
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II daļa.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

Lieko svītrot.
Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai iekrist
periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Attiecas uz zonām, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. sleju ir atvēršanas
datums.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BTV.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
Attiecas tikai uz aitām.
Attiecas tikai uz kazām.
Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā attiecībā uz aitām un kazām ir
ieraksts BRU.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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5. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU AITAS UN KAZAS, KURAS IR
PAREDZĒTAS NOKAUŠANAI (PARAUGS “OV/CAP-Y”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II.1.2.

II daļa. Apliecinājums

II.2.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

Dzīvnieku veselības apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā ievest aitas
un kazas un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I pielikuma 1. daļas sarakstā;
II.2.2.

ir paredzēti nokaušanai Savienībā;

II.2.3.

ir pastāvīgi atradušies:

(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 3 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību,
un šajā periodā tur nav ievestas citas aitas vai kazas vai tādi citu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādīti
attiecībā uz tām pašām slimībām kā aitas un kazas;
II.2.4. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.5. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību izskaušanas
programmā, kas ir valsts programma;
(1) vai

nu[II.2.6.

no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];

(1) vai

[II.2.6.

izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:

(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:

(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu savākšanas
operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 5. pantu;
(ii) kuram ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls
apstiprinājuma numurs;
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(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir
norādījusi sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā paredzēto
informāciju;
(iv) kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]
II.2.7. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā, kas
neatbilst II.2.12. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības
statuss ir zemāks;
II.2.8. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms iekraušanas
ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.2.9. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto sarakstā
norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un par jaunradušos slimību
gadījumiem;
II.2.10. nav vakcinēti:
(i) pret mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekciju, aitu bakām un kazu bakām, kazu kontagiozo pleiropneimoniju, Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M.bovis, M.caprae un M. tuberculosis) infekciju, kā arī Brucella abortus, B. melitensis un
B. suis infekciju, un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža vīrusa
(1.–24. serotipa) infekciju;
II.2.11. ir no zonas:
II.2.11.1.

kurā:

(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu

[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)

vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(ii) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes un nagu sērgu
nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu vakcinēti dzīvnieki;
II.2.11.2.
kurā vismaz 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu
bakām un kazu bakām, kazu kontagiozo pleiropneimoniju, un šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
vai nu [II.2.11.3. ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;](1)(5)

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

vai

vai

L 113/471

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-Y”

[II.2.11.3. ir sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas:
vai nu

[II.2.11.3.1. vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)(6)

vai

[II.2.11.3.1. vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punktu ir seroloģiski testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;](1)(6)

vai

[II.2.11.3.1. vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;](1)(6)

[II.2.11.3. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un pret visiem
infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados,
dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais imunitātes periods, un
vai nu

[II.2.11.3.1. dzīvnieki ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību;]](1)

vai [II.2.11.3.1. dzīvnieki ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās aizsargimunitātes izveidošanās, ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]] (1)
vai [II.2.11.3. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un dzīvnieki ir
testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu (1.–24.) antivielas,
par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un:
vai nu

[II.2.11.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]] (1)

vai

[II.2.11.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 30 dienas
pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kas ievākti ne agrāk kā
14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir veikts PĶR tests, un tā rezultāti ir
negatīvi;]] (1)

II.2.12. ir no objekta:
II.2.12.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kur ir
ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti pieraksti ar
informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.2.12.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
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II.2.12.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ;
II.2.12.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža
vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu
kontagiozo pleiropneimoniju;
vai nu

[II.2.12.5. kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz 2 gadus
pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par epizootisko hemorāģisko
slimību;](1)
[II.2.12.5. kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās slimības;] (1)(7)

vai
vai nu

[II.2.12.6.
kur 42 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;](1)(8)

vai [II.2.12.6.

kur vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, saskaņā ar
procedūrām, kuras paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas
1. un 2. punktā, ir īstenota uz Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) atklāšanu orientēta uzraudzība, un šajā periodā:
(iii) šajā objektā kazas ievestas tikai no objektiem, kas piemēro šajā punktā augstāk minētos
pasākumus;
(iv) ja ir ziņots, ka objektā turētās kazas ir inficējušās ar Mycobacterium tuberculosis kompleksu
(M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis), ir veikti pasākumi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas 3. punktu]; (1)(9)

II.2.12.7.

kas attiecībā uz aitām un kazām ir brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis
infekcijas (10);

II.2.12.8.

kur vismaz 30 dienas pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par trakumsērgu;

II.2.12.9.

kur vismaz 15 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par Sibīrijas
mēri;

vai nu [II.2.12.10. kur vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi);] (1)
vai

[II.2.12.10. kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un, ja 2 gados pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz
Savienību, izcelsmes objektā ir ziņots par šo slimību, līdz brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā
izvesti, un tajā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki no šā objekta izvesti, ar negatīviem rezultātiem testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), kā aprakstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punkta i) apakšpunktā, uz šo objektu attiekušies ierobežojumi;] (1)
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[II.2.12.11. kur vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Burkholderia mallei (zirgu ļauno ienāšu) infekciju;](9)
[II.2.13.

ir arī nekastrēti aitu sugu vīrišķās kārtas dzīvnieki, kuri vismaz 60 dienu laikā pirms
nosūtīšanas uz Savienību nepārtraukti atradušies objektā, kur 12 mēnešu laikā pirms datuma,
kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par Brucella ovis infekciju (infekciozo epididimītu),
un 30 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz
Brucella ovis, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;](1)

II.2.14.

kas kopš dzimšanas pastāvīgi turētas valstī, kura attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst
šādiem nosacījumiem:
(a)

klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama;

(b)

ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un monitoringa sistēma;

(c)

aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek nonāvētas un pilnībā iznīcinātas;

(d)

aitas un kazas vismaz pēdējos 7 gadus ir aizliegts barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības
organizācijas Dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem atgremotāju izcelsmes gaļas un
kaulu miltiem vai dradžiem un šajā laikā šis aizliegums visā valstī ir faktiski pildīts.

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tādu aitu ievešanai, kas Savienībā tiks nokautas.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
(4) Attiecas uz zonām, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. sleju ir
atvēršanas datums.
(5) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts BTV.
(1)
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Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts SF-BTV.
Attiecas tikai uz aitām.
Attiecas tikai uz kazām.
Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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6. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU CŪKAS UN TAYASSUIDAE DZIMTAS
DZĪVNIEKUS (PARAUGS “SUI-X”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

L 113/477

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II.1.2.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Lēmuma 2011/163/ES
sarakstā;

II daļa. Apliecinājums

(1)(2)(10)[II.1.3.

ir mājas cūkas, kas vai nu ir no saimniecības, par kuru oficiāli atzīts, ka tā piemēro
kontrolētus turēšanas apstākļus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES)
2015/1375 8. pantu, vai nav atšķirtas no mātes un ir jaunākas par 5 nedēļām.]

II.2. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest Suidae un Tayassuidae dzimtas dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas sarakstā;]
II.2.2. ir pastāvīgi atradušies:
(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā tieši pirms
datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievestas citas aitas vai kazas vai citi tādu
sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz tām pašām slimībām kā Suidae un
Tayassuidae dzimtas dzīvnieki;
II.2.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
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(1) vai nu

[II.2.5.
no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu
objektu];

(1)(3) vai

[II.2.5.

izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:

(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:

(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 5. pantu;
(ii) kuram ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls
apstiprinājuma numurs;
(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir
norādījusi sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā
paredzēto informāciju;
(iv) kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
(b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]

II.2.6.

kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti
vietā, kas neatbilst II.2.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

II.2.7.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(4) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

II.2.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un par jaunradušos slimību gadījumiem;
II.2.9.

tie nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un klasisko cūku mēri;
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II.2.10. ir no zonas, kurā:
II.2.10.1.
vai nu

par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)

vai [kopš……………(dd/mm/gggg);](1)(5)
un kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret
mutes un nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu
sērgu vakcinēti dzīvnieki;
II.2.10.2. vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
govju mēra vīrusa infekciju un kurā vismaz šos 12 mēnešus pret šo slimību nav
vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret šo slimību vakcinēti dzīvnieki;
II.2.10.3. par klasisko cūku mēri nav ziņots:
vai nu

[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību.](1)

vai

[kopš…………… (dd/mm/gggg), un sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki 30 dienu
laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir testēti uz klasisko cūku
mēri, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)

un kurā vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret
klasisko cūku mēri nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret šo slimību
vakcinēti dzīvnieki;
[II.2.10.4. 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Āfrikas cūku mēri;](1)(7);
II.2.11. ir no objekta:
II.2.11.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
un kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti
pieraksti ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
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II.2.11.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.2.11.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav bijuši attiecināti ierobežojoši
valsts pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā
norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī
jaunradušos slimību dēļ;
II.2.11.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
vismaz 30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, klasisko cūku
mēri un Āfrikas cūku mēri;
II.2.11.5. [kur pēdējās 42 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un pēdējos 12 mēnešus pirms nosūtīšanas
uz Savienību
vai nu
[objektā pēc nepieciešamības ir veikti tādi biodrošības un riska mazināšanas
pasākumi (tai skaitā izmitināšanas nosacījumi un barošanas sistēmas), lai nepieļautu
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas pārnesi no sarakstā norādītu sugu
savvaļas dzīvniekiem uz objektā turētām cūkām, un cūkas objektā ir ievestas tikai no
tādiem objektiem, kuros piemēro līdzvērtīgus biodrošības pasākumus;]](1)
vai

[objektā turētajām cūkām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
III pielikumu ir uzraudzīta Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcija, un šajā
periodā:
-

cūkas tajā ir ievestas tikai no objektiem, kuri piemēro augstāk minētos
biodrošības vai uzraudzības pasākumus, un,

-

ja ir ziņots, ka objektā turētās cūkas ir inficējušās ar Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis, ir veikti pasākumi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]](1)

II.2.11.6. kur vismaz 30 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Aujeski slimības vīrusa infekciju;
[II.2.11.7. kur vismaz 30 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
trakumsērgu;](1)(7);
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II.2.11.8. kur vismaz 15 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Sibīrijas mēri;
II.2.12. papildu garantijas attiecībā uz C kategorijas slimībām(1)(8)
[II.2.12.1.

šie dzīvnieki:
vai nu

vai

[II.12.1.1 ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no Aujeski
slimības vīrusa infekcijas.]](1)(9) ;

[II.12.1.1.

izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, ar vienu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 7. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir seroloģiski
testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela vīrusa) vai attiecīgā
gadījumā Aujeski slimības vīrusa gE proteīna antivielām, un iegūtais
rezultāts bijis negatīvs.]](1)(7)]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu cūkas un Tayassuidae dzimtas dzīvniekus, un izmantojams arī tad,
ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iespējams tikai attiecībā uz cūkām..
(4) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
(5) Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.
(1)
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Attiecas uz valstīm, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 6. slejā ir ieraksts CSF.
Piemērot tikai Suidae dzimtas nagaiņiem.
Ja to pieprasa dalībvalsts, uz kuru sūtījumu nosūta.
Attiecas uz valstīm, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts ADV, kas
ir atzītas par brīvu no Aujeski slimības vīrusa infekcijas vai kam ir apstiprināta izskaušanas programma un kas
atbilst Regulas (ES) 2020/688 prasībām.
Attiecas tikai uz trešajām valstīm, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1375 13. panta 2. punkta
sarakstā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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7. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU CŪKAS, KURAS IR PAREDZĒTAS NOKAUŠANAI
(PARAUGS “SUI-Y”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

L 113/484

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

L 113/485

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II.1.2.

nav saņēmuši:
-

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

-

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti, izņemot
gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar Padomes
Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Lēmuma 2011/163/ES
sarakstā.

II daļa. Apliecinājums

(1)(2)(10)[II.1.3.

II.2.

ir mājas cūkas, kas vai nu ir no saimniecības, par kuru oficiāli atzīts, ka tā piemēro
kontrolētus turēšanas apstākļus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES)
2015/1375 8. pantu, vai nav atšķirtas no mātes un ir jaunākas par 5 nedēļām.]

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1.
ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest cūkas, kas ir paredzētas nokaušanai, un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
II pielikuma 1. daļas sarakstā;
II.2.2.

ir paredzēti nokaušanai Savienībā;

II.2.3.

ir pastāvīgi atradušies:

(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 3 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievestas citas cūkas vai tādi citu sugu dzīvnieki, kas sarakstā
norādīti attiecībā uz tām pašām sugām kā cūkas;
II.2.4.
kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.5.
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
(1) vai nu

[II.2.6.

no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];
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(1)(3) vai

[II.2.6.

izcelsmes zonā ir bijuši vienā savākšanas operācijā atbilstoši šādām prasībām:
(a) šī savākšanas operācija notikusi objektā:

(i) kuru šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi nagaiņu
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 5. pantu;
(ii) kuram ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls
apstiprinājuma numurs;
(iii) kuru nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde šim nolūkam ir
norādījusi sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā
paredzēto informāciju;
(iv) kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. panta prasībām;
(b) savākšanas operācija savākšanas centrā nav ilgusi vairāk kā 6 dienas;]

II.2.7.

kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā,
kas neatbilst II.2.12. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;

II.2.8.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(4) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

II.2.9.

24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un par jaunradušos slimību gadījumiem;

II.2.10. tie nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un klasisko cūku mēri;
II.2.11. ir no zonas, kur:
II.2.11.1.

par mutes un nagu sērgu nav ziņots:

vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)
vai

[kopš……………(dd/mm/gggg);](1)(5)

un kur vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes
un nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu
vakcinēti dzīvnieki;
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II.2.11.2. vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
govju mēra vīrusa infekciju un kur vismaz šos 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki
nosūtīti uz Savienību, pret šo slimību nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret
šo slimību vakcinēti dzīvnieki;
II.2.11.3. par klasisko cūku mēri nav ziņots:
vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)
vai [kopš…………… (dd/mm/gggg), un sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki 30 dienu laikā pirms
datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir testēti uz klasisko cūku mēri, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;] (1)(6)
un kur vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret klasisko
cūku mēri nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret šo slimību vakcinēti
dzīvnieki;
[II.2.11.4. 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par Āfrikas
cūku mēri;](1)(7);
II.2.12.

ir no objekta:
II.2.12.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti pieraksti
ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.2.12.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.2.12.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto
slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ;
II.2.12.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, klasisko cūku
mēri un Āfrikas cūku mēri;
II.2.12.5. [pēdējās 42 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis infekciju, un 12 mēnešus pirms nosūtīšanas uz Savienību
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vai nu

[pēc nepieciešamības ir veikti tādi biodrošības un riska mazināšanas pasākumi
(tai skaitā nodrošināti izmitināšanas nosacījumi un barošanas sistēmas), lai
nepieļautu Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas pārnesi no
sarakstā norādītu sugu savvaļas dzīvniekiem uz objektā turētajām cūkām, un
cūkas objektā ievestas tikai no tādiem objektiem, kuros piemēro līdzvērtīgus
biodrošības pasākumus;]](1)

vai

[objektā turētajām cūkām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
III pielikumu ir uzraudzīta Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcija,
un šajā periodā:
-

cūkas tajā ir ievestas tikai no objektiem, kuri piemēro augstāk minētos
biodrošības vai uzraudzības pasākumus, un,

-

ja ir ziņots, ka objektā turētās cūkas ir inficējušās ar Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis, ir veikti pasākumi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 II pielikuma 1. daļas 3. punktu](1);

II.2.12.6. kur vismaz 30 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Aujeski slimības vīrusa infekciju;
[II.2.12.7. kur vismaz 30 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
trakumsērgu](1)(7);
II.2.12.8. kur vismaz 15 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Sibīrijas mēri;
[vai nu [II.2.13. ir cēlušies trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no Aujeski slimības vīrusa
infekcijas.]](1)(9) ;
vai

[II.2.13.

izmantojot paraugu, kas ņemts 15 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību,
ar vienu no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 7. daļā dotajām diagnostikas
metodēm ir seroloģiski testēti uz Aujeski slimības vīrusa (vesela vīrusa) vai attiecīgā
gadījumā Aujeski slimības vīrusa gE proteīna antivielām, un iegūtais rezultāts bijis
negatīvs.](1)(7)](1)(8)

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tādām cūkām un Tayassuidae dzimtas dzīvniekiem, kas Savienībā tiks nokauti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas
2. slejā.
(3) Iespējams tikai attiecībā uz cūkām.
(4) Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
(5) Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.
(6) Attiecas uz valstīm, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 6. slejā ir ieraksts CSF.
(7) Piemērot tikai Suidae dzimtas nagaiņiem.
(8) Piemērot tikai tad, ja galamērķa dalībvalstij vai — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices
Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002.) — Šveicei attiecībā uz
relevanto C kategorijas slimību ir vai nu statuss “brīvs no slimības” vai apstiprināta izskaušanas programma.
(9) Attiecas uz valstīm, kam Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 7. slejā ir ieraksts ADV, kas ir atzītas
par brīvu no Aujeski slimības vīrusa infekcijas vai kam ir apstiprināta izskaušanas programma un kas atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 prasībām.
(10) Attiecas tikai uz trešajām valstīm, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1375 13. panta 2. punkta
sarakstā.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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8. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE
(IZŅEMOT LIELLOPUS, AITAS UN KAZAS), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE UN
TRAGULIDAE DZIMTAS DZĪVNIEKUS (PARAUGS “RUM”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

IMSOC numurs

I.2a

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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Se rtifikāta paraugs “RUM”

II. Informācija par ve selību

II.1

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II daļa. Apliecinājums

II.1.2.

II.2.

nav saņēmuši:
−

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

−

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1.

ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtu nagaiņus un kura ir
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas sarakstā];

II.2.2.

ir pastāvīgi atradušies:
(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti nagaiņi, kas pieder pie Antilocapridae, Bovidae,
Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas, un nav ievesti citi tādu sugu dzīvnieki, kas
sarakstā norādītas attiecībā uz tām pašām slimībām kā nagaiņi, kas pieder pie Antilocapridae,
Bovidae, Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas;

II.2.3.

kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

II.2.4.

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;

II.2.5.

no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;

II.2.6.

kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā,
kas neatbilst II.2.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;
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II.2.7.

II.2.8.

II.2.9.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un par
jaunradušos slimību gadījumiem;
nav vakcinēti:
(i) pret mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (kontagiozās govju pleiropneimonijas) infekciju,
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, kā
arī Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;

II.2.10.

ir no zonas:
II.2.10.1.

kurā:
(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)
vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(ii) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, pret mutes un nagu
sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu
vakcinēti dzīvnieki;
II.2.10.2.
12 mēnešus pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju mēra vīrusa infekciju,
[Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju](1)(5), [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC
(kontagiozās
govju pleiropneimonijas)] infekciju (1)(6) [un kazu kontagiozo
pleiropneimoniju](1)(7), un šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
vai nu

[II.2.10.3.

kura ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas (1)(8)

vai

[II.2.10.3.
infekcijas:

kura bijusi sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)

vai nu

[[II.2.10.3.1. vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]
(1)(9)
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vai

[II.2.10.3.1. vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta
b) punktu ir seroloģiski testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(9)

vai

[II.10.3.1. vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un,
izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā šie dzīvnieki
ievesti sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
(1)(9)

vai [II.2.10.3. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un pret visiem
infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos
2 gados, dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais
imunitātes periods, un
vai nu [II.2.10.3.1. ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību;]](1)
vai [II.2.10.3.1. ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās aizsargimunitātes izveidošanās, ir veikts
PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]] (1)
[II.2.10.3. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu
(1.–24.) antivielas, par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi,
un:

vai

vai nu

[II.2.10.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]](1)

vai

[II.2.10.3.1. šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz
30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kas ievākti ne
agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir veikts PĶR tests, un tā
rezultāti ir negatīvi; ]] (1)

II.2.11.

ir no objekta:
II.2.11.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti pieraksti
ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.2.11.2 kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tām
informāciju;
II.2.11.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto
slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ;
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II.2.11.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā norādītām
slimībām:
−
−
−
−
−

mutes un nagu sērgu,
govju mēra vīrusa infekciju,
[Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju](1)(5),
[Mycoplasma mycoides subsp. mycoides
pleiropneimoniju)](1)(6)
[kazu kontagiozo pleiropneimoniju;](1)(7)

SC

infekciju

(kontagiozo

govju

vai nu [II.2.11.5. kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par epizootisko hemorāģisko
slimību;](1)
vai

[II.2.11.5. kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās slimības;] (1)(10)
II.2.11.6.

kur 42 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Mycobacterium
tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju turētiem
sarakstā norādīto sugu dzīvniekiem;

II.2.11.7.

kur 42 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Brucella abortus, B.
melitensis un B. suis infekciju turētiem sarakstā norādīto sugu dzīvniekiem;

[II.2.11.8.
kur vismaz 30 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
trakumsērgu;].(1)(11)
II.2.11.9.

kur vismaz 15 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Sibīrijas mēri.

II.2.11.10.

kur vismaz 30 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi) un, ja pēdējos 2 gados pirms nosūtīšanas uz Savienību izcelsmes
objektā ir ziņots par šo slimību, līdz brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā izvesti, un tajā
atlikušie dzīvnieki), kā aprakstīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus no inficēto
dzīvnieku izvešanas, uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi ir testēti ar negatīviem
rezultātiem, uz skarto objektu ir attiekušies ierobežojumi.]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu Antilocapridae, Bovidae (izņemot liellopus, aitas un kazas),
Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas dzīvniekus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo dzīvnieku
galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.2.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.
(5) Nepiemērot Tragulidae dzimtas nagaiņiem.
(6) Piemērot tikai Syncerus cafer sugas nagaiņiem.
(7) Piemērot tikai Gazella spp. sugas nagaiņiem
(8) Attiecas uz valstīm, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts BTV.
(9) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts SF-BTV.
(10) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts SF-EHD.
(11) Piemērot tikai Bovidae dzimtas nagaiņiem.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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9. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE UN ELEPHANTIDAE
DZIMTAS DZĪVNIEKUS (PARAUGS “RHINO”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

L 113/499

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest Tapiridae, Rhinocerothidae un Elephantidae dzimtas dzīvniekus un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas sarakstā;]

II daļa. Apliecinājums

II.1.2. ir pastāvīgi atradušies:
(i) II.1.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā tie
nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz
Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi dzīvnieki;
II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā sarakstā norādīto
slimību vai jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.7. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti nolūkā atklāt pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
1. pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un šīs klīniskās inspekcijas rezultāti ir negatīvi;
II.1.8. tie nav vakcinēti pret [mutes un nagu sērgu un](1)(4) Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju;
II.1.9. ir no zonas:
[II.1.9.1. kurā:
(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu

[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību](1)
vai [kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(5)
(ii) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, pret mutes un
nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu
vakcinēti dzīvnieki;](1)(4)
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Se rtifikāta paraugs “RHINO”

II.1.9.2. 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Rifta ielejas drudža
vīrusa infekciju, un šajā periodā:
(i) pret šo slimību nav vakcinēts un
(ii) nav ievesti pret šo slimību vakcinēti dzīvnieki;
II.1.10. ir no objekta:
II.1.10.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
un kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti
pieraksti ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.1.10.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.1.10.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā sarakstā norādītu slimību, kā arī
jaunradušos slimību dēļ;
II.1.10.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: [mutes un nagu sērgu un](1)(4) Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju;
II.1.10.5. kur vismaz 15 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Sibīrijas mēri.
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu Tapiridae, Rhinocerotidae un Elephantidae dzimtu dzīvniekus, un
izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Lieko svītrot.
Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.2.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Piemērot tikai Elephantidae dzimtas nagaiņiem.
Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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10. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU HIPPOPOTAMIDAE DZIMTAS DZĪVNIEKUS (PARAUGS
“HIPPO”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas sarakstā];
II.1.2. ir pastāvīgi atradušies:
(i)
II.1.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā
dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, un
(ii)
izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti
uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti dzīvnieki, kas pieder pie Hippopotamidae
dzimtas, vai citi tādu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz tām pašām slimībām
kā Hippopotamidae dzimtas dzīvnieki;
II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav
bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā,
kas neatbilst II.1.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem,
kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.9. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis)
infekciju un Brucella abortus, B. melitensis un B. suis. infekciju;
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II.1.10. ir no zonas:
II.1.10.1. kurā:
(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu
[vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;](1)
vai [kopš __/__/____ (dd/mm/gggg);](1)(4)
(ii) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, pret mutes
un nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu
sērgu vakcinēti dzīvnieki;
II.1.10.2. 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju un Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, un šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
II.1.11. ir no objekta:
II.1.11.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
un kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti
pieraksti ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.1.11.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.1.11.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā relevanto sarakstā norādīto
slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ;
II.1.11.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
vismaz 30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju un Rifta ielejas
drudža vīrusa infekciju;
II.1.11.5. kur 42 dienas tieši pirms šo dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis)
infekciju turētiem sarakstā norādīto sugu dzīvniekiem;
II.1.11.6. kur 42 dienas tieši pirms šo dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju turētiem sarakstā norādīto sugu
dzīvniekiem;
II.1.11.7. kur vismaz 15 dienas tieši pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par
Sibīrijas mēri;
vai nu
[II.1.11.8.
kur vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi).] (1)
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vai

[II.1.11.8.

kur vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots
par tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un, ja 2 gados pirms datuma, kurā
dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, izcelsmes objektā ir ziņots par šo slimību, līdz
brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā izvesti, un tajā atlikušie dzīvnieki, izmantojot
paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie dzīvnieki no šā objekta
izvesti, ar negatīviem rezultātiem testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), kā
aprakstīts Regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punkta i) apakšpunktā, uz šo objektu
attiekušies ierobežojumi.] (1)

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

Lieko svītrot.
Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.2.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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11. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU KAMIEĻUS UN BRIEŽUS (PARAUGS
“CAM-CER”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods
□ Saldēts

Plombas Nr.

□ T urēšanai
□ Ceļojošam cirkam / dzīvnieku
priekšnesumiem
□ Karantīnas objekts

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

□ Izstādei

Valsts ISO kods

I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.1.

L 113/509

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1.

II.1.2.

II.2.

nav saņēmuši:
-

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

-

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti, izņemot
gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar Padomes
Direktīvas 96/22/EK definīcijām);

atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un attiecīgie
dzīvnieki attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas Lēmuma 2011/163/ES
sarakstā.

Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.2.1.

ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2) , no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest kamieļus un briežus un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
II pielikuma 1. daļas sarakstā;

II.2.2.

ir pastāvīgi atradušies:
(i) II.2.1. punktā minētajā zonā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešu laikā pirms datuma, kurā
tie nosūtīti uz Savienību, un
(ii) izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie nosūtīti
uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi dzīvnieki;

II.2.3. kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.2.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.2.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.2.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā,
kas neatbilst II.11. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;
II.2.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
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II.2.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
par jaunradušos slimību gadījumiem;
II.2.9. nav vakcinēti:
(i) pret mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju, kā arī Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis infekciju, un
(ii) 60 dienās pirms nosūtīšanas uz Savienību — ar dzīvu vakcīnu pret infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;
II.2.10. ir no zonas:
II.2.10.1.

kurā:
(i) par mutes un nagu sērgu nav ziņots:
vai nu [vismaz 24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību](1)
vai

[kopš __/__/____ (dd/mm/gggg)](1)(4)

(ii) vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, pret mutes un
nagu sērgu nav vakcinēts, un minētajā periodā nav ievesti pret mutes un nagu
sērgu vakcinēti dzīvnieki;
II.2.10.2. 12 mēnešus pirms dzīvnieku nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekciju, un šajā periodā:
(i) pret šīm slimībām nav vakcinēts, un
(ii) nav ievesti pret šīm slimībām vakcinēti dzīvnieki;
vai nu

[II.2.10.3. kura ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas;](1)(5)

vai

[II.2.10.3. kura ir sezonāli brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas:
vai nu

[II.2.10.3.1.

[vismaz 60 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz
Savienību;] (1)(6)

vai

[II.2.10.3.1.

vismaz 28 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
un, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 28 dienas pēc datuma,
kurā šie dzīvnieki ievesti sezonāli brīvajā zonā, tie saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 9. panta b) punktu ir seroloģiski
testēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)

vai

[II.2.10.3.1.

vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
un, izmantojot paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc datuma,
kurā šie dzīvnieki ievesti sezonāli brīvajā zonā, tiem ir veikts PĶR
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;] (1)(6)
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[II.2.10.3. nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24) infekcijas, un pret visiem
infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipiem (1.–24.), par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos
2 gados, dzīvnieki ir vakcinēti, un tiem joprojām ilgst vakcīnas specifikācijā garantētais
imunitātes periods, un

vai

vai nu [II.2.10.3.1.
Savienību;]](1)
vai

dzīvnieki ir vakcinēti vairāk nekā 60 dienas pirms nosūtīšanas uz

[II.2.10.3.1.
dzīvnieki ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu, un tiem, izmantojot
paraugus, kas ievākti vismaz 14 dienas pēc vakcīnas specifikācijā noteiktās
aizsargimunitātes izveidošanās, ir veikts PĶR tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]] (1)

vai
[II.2.10.3. kura nav brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas, un
dzīvnieki ir testēti seroloģiskā testā, kas spēj noteikt visu to infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu (1.–
24.) antivielas, par kuriem attiecīgajā zonā ziņots pēdējos 2 gados, un iegūtie rezultāti ir pozitīvi, un:
vai nu [II.2.10.3.1.
šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 60 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību;]](1)
vai

[II.2.10.3.1.
šis seroloģiskais tests ir veikts, izmantojot paraugus, kas ievākti
vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un dzīvniekiem, izmantojot paraugus, kas
ievākti ne agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir veikts PĶR
tests, un tā rezultāti ir negatīvi;]](1)

II.2.11. ir no objekta:
II.2.11.1. ko ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
un kur ir ieviesta sistēma, kurā uzturēti un vismaz trīs gadus glabāti tiek atjaunināti
pieraksti ar informāciju par:
(i) objektā esošo dzīvnieku sugām, kategorijām, skaitu un identifikāciju;
(ii) dzīvnieku pārvietošanu uz objektu un no tā;
(iii) mirstību objektā;
II.2.11.2. kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
II.2.11.3. uz ko brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav attiekušies ierobežojoši valsts
pasākumi dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā sarakstā norādītu slimību, kā
arī jaunradušos slimību dēļ;
II.2.11.4. kur un 10 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, vismaz
30 dienas, pirms dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām: mutes un nagu sērgu, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju un
mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju;
vai nu

[II.2.11.5.
kur un 150 km rādiusā ap ko, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts
teritorijā, vismaz 2 gadus pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
epizootisko hemorāģisko slimību;](1)
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vai

[II.2.11.5.
kas atrodas zonā, kura ir sezonāli brīva no epizootiskās hemorāģiskās
slimības;](1)(7)
II.2.11.6.

kur vismaz 12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību,
attiecībā uz to pašu sugu dzīvniekiem kā sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki saskaņā ar
procedūrām, kuras paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
II pielikuma 2. daļas 1. un 2. punktā, ir īstenota uz Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) atklāšanu orientēta uzraudzība,
un šajā periodā:
(i) šajā objektā dzīvnieki ievesti tikai no objektiem, kas piemēro šajā punktā augstāk
minētos pasākumus;
(ii) [ir ziņots par Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekciju objektā turētajiem dzīvniekiem, kas ir to pašu sugu
dzīvnieki kā sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki, un ir veikti pasākumi saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/688 II pielikuma 2. daļas 3. punktu;]](1)

II.2.11.7. kur pēdējās 42 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību attiecībā uz to pašu sugu
dzīvniekiem kā sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki nav ziņots par inficēšanos ar Brucella
abortus, B. melitensis un B. suis, un, izmantojot paraugu, kas ņemts 30 dienu laikā tieši
pirms nosūtīšanas uz Savienību, bet attiecībā uz sievišķās kārtas dzīvniekiem, kas tikko
atnesušies, — vismaz 30 dienas pēc atnešanās —, sūtījumā ietilpstošie dzīvnieki ar kādu
no Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļā dotajām diagnostikas metodēm
ir testēti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi;
II.2.11.8. kur vismaz 30 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par trakumsērgu;
II.2.11.9. kur vismaz 15 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par Sibīrijas mēri;
II.2.11.10. kur vismaz 30 dienas tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi) un, ja pēdējos 2 gados pirms nosūtīšanas uz Savienību izcelsmes
objektā ir ziņots par šo slimību, līdz brīdim, kad inficētie dzīvnieki no tā izvesti, bet tajā
atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus kopš inficēto
dzīvnieku izvešanas, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā
sniegto aprakstu ir testēti uz tripanosomozi (Trypanosoma evansi), iegūstot negatīvus
rezultātus, uz skarto objektu ir attiekušies ierobežojumi.
[II.2.11.11. kurā, ja 3 gados pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, ir ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), pēc pēdējā uzliesmojuma
kompetentā iestāde objektam ir noteikusi pārvietošanas ierobežojumus, kas palikuši
spēkā, līdz:
(i) inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, un
(ii) izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc dienas, kurā inficētie
dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti un objekts iztīrīts un dezinficēts, tajā atlikušie
dzīvnieki ir testēti, kā aprakstīts OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas
un vakcīnu rokasgrāmatas (2015. g. redakcija) 3.5.11. nodaļas 3.1. punktā, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.](1)(8)
[II.2.12. cēlušies objektā, kurā 30 dienu laikā tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību attiecībā uz
kamieļiem nav ziņots par govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulāro
vulvovaginītu.](1)(9)
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Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu kamieļus un briežus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.2.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz valstīm, kurām Regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā ir atvēršanas
datums.
(5) Attiecas uz valstīm, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts BTV.
(6) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts SF-BTV.
(7) Attiecas uz zonām, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II pielikuma 1. daļā ir ieraksts SF-EHD.
(8)
Piemērot tikai attiecībā uz Camelidae dzimtas nagaiņiem.
(9)
Piemērot tikai tad, ja galamērķa dalībvalstij vai — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices
Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002.) — Šveicei attiecībā uz
govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu ir vai nu statuss “brīvs no slimības” vai
apstiprināta izskaušanas programma.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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12. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI CAUR SAVIENĪBU TRANZĪTĀ VESTU ZIRGUS, KURI NAV
PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “‘EQUI-X”’)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a.

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Reģistrēts zirgs

□
□

□

□
I.21.

I.22.
I.23.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums
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II. Informācija par ve selību

II.

II daļa. Apliecinājums

II.1.

II.2.

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
I daļā aprakstītais zirgs:
II.1.1. nav paredzēts tam, lai to nokautu lietošanai pārtikā vai nokautu sakarā ar tādu slimību
izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem, un
(1)vai nu [ir reģistrēts zirgu sugas dzīvnieks, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta
30. punkta a) apakšpunktā;]
(1)vai
[ir reģistrēts zirgs, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta 30. punkta
b) apakšpunktā;]
(1)vai
[ir zirgs, kas nav reģistrēts zirgu sugas dzīvnieks vai reģistrēts zirgs;]
II.1.2. ir dzīvnieks, kam klīniskajā izmeklēšanā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(2)
nav novērotas slimību pazīmes vai simptomi, kuri liecina par Īstenošanas regulas
(ES) 2018/1882 sarakstā norādītām zirgu slimībām, un šī izmeklēšana veikta 48 stundās
pirms — vai attiecībā uz reģistrētiem zirgiem, 48 stundās vai pēdējā darbdienā — pirms
pārvietošanas no reģistrētā objekta;
II.1.3. atbilst prasībām, kā apliecināts šā sertifikāta II.2. līdz II.5. un attiecīgā gadījumā
II.6. punktā;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieka operators un kas ietilpst
šajā sertifikātā.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu
II.2.1.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no …………………... (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai
zonas nosaukumu), proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas
datumā ir kods ………..…(3) un kura ir ……sanitārajā grupā(3).
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum),
zirgu infekciozo anēmiju, trakumsērgas infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītais zirgs ir no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kurā 24 mēnešus pirms
datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem
zirgiem) vai epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešus pirms
pārvietošanas datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 1)
vai nu [36 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 1)
vai
[36 mēnešus pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu
ļaunajiem ienāšiem) tikusi īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 1)
vai nu [36 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]]
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[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ir ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(4), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
( 1)
vai
[līdz pagājušas vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana un
dezinfekcija pēc tam, kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks
objektā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 1)
vai nu [24 mēnešus pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 1)
vai
[24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz tripanosomozi ir īstenota
Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 1)
vai nu [par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots 24 mēnešus pirms datuma, kurā šis
dzīvnieks pārvietots.]]
( 1)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušajiem dzīvniekiem uz
tripanosomozi ir veikta imūnfermentatīvā analīze (ELISA) vai
aglutinācijas plāksnes tests (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(4), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 1)
vai
[līdz pagājušas vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana un
dezinfekcija pēc tam, kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 1)
vai nu [24 mēnešus tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 1)
vai
[24 mēnešus tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 1)
vai nu [24 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par vaislas sērgu.]]
( 1)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
vai
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vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie
vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus
vīrišķās kārtas zirgus, ir ar komplementa saistīšanas reakciju seruma
atšķaidījumā 1 pret 5(4) testēti uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi.]]]
( 1)
vai [līdz pagājušas vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana un
dezinfekcija pēc tam, kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks objektā
nonāvēts un iznīcināts vai nokauts.]]]
II.2.7. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
( 1)
vai nu [12 mēnešus tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 1)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos
ar vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju
agara gelā (AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(4) ir testēti uz zirgu infekciozo
anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]
( 1)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana un dezinfekcija pēc tam, kad
pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks objektā nonāvēts un iznīcināts vai
nokauts;]]
II.2.8. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
II.2.8.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.8.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
Sibīrijas mēri nagaiņiem.
II.2.9. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītais zirgs 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem
dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz
II.2.8.1. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar
attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst II.2.8.2. punktā minētajai prasībai.
Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums

II.3.
(1)vai

(1)vai

nu

[II.3.1.

40 dienu laikā kopš zirga izvešanas vai, ja zirgs jaunāks par 40 dienām, kopš dzimšanas,
I daļā aprakstītais zirgs pastāvīgi uzturējies nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā vai šajā
nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ievests no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Norvēģijas.]
[II.3.1. 40 dienu laikā pirms izvešanas vai, ja zirgs jaunāks par 40 dienām, kopš dzimšanas, I daļā
aprakstītais reģistrētais zirgs
(1)vai nu [ir pastāvīgi uzturējies nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā;]
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(1)vai

[nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā vienreiz vai vairākas reizes ievests
nu [no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Norvēģijas;]]]
(1)un/vai [tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, no kuras Savienībā ir atļauts ievest reģistrētus
zirgus un no kuras tas valstī, tās teritorijā vai zonā, no kā tas nosūtīts, ir importēts
ar nosacījumiem, kuri ir vismaz tikpat stingri, kā nosacījumi, kas saskaņā ar
Savienības tiesību aktiem attiecas uz reģistrētu zirgu ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas tieši Savienībā, un kura ir:
(1)vai nu [iekļauta tajā pašā ……….. sanitārajā grupā (3) kā valsts, tās teritorija vai
zona, no kurienes tas nosūtīts;]]]]]
(1)un/vai [iekļauta A, B vai C sanitārajā grupā;]]]]]
(1)un/vai [ir Ķīna(5, 6), Honkonga, Japāna, Korejas Republika, Makao, Singapūra vai
Apvienotie Arābu Emirāti.]]]]
[II.3.2. I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta A, B, C,
D vai G sanitārajā grupā, un
(1)vai nu [30 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par
30 dienām — vai arī kopš ievešanas no kādas Savienības dalībvalsts vai Norvēģijas,
(1)vai nu izņemot kumeļus, kas ir kopā ar māti, ir turēts atsevišķi no citiem zirgiem objektā,
kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura ir iekļauta A sanitārajā grupā.]]]
(1)vai
izņemot kumeļus, kas ir kopā ar māti, ir turēts atsevišķi no citiem zirgiem
pirmseksportēšanas izolācijā objektā, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura
ir iekļauta B, C, D vai G sanitārajā grupā.]]]
(1)vai
[tas ir reģistrēts zirgs, kas veterinārārsta uzraudzītos objektos ir turēts 30 dienu laikā pirms
datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par 30 dienām — vai arī
kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, no
Norvēģijas vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kura ir iekļauta A, B, C, D E vai G
sanitārajā grupā.]]
[II.3.2. I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta E
sanitārajā grupā, un
(1)vai nu 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par
40 dienām — vai arī kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas Eiropas Savienības
dalībvalsts, Norvēģijas vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta A, B, C, D E
vai G sanitārajā grupā, tas turēts]
(1)vai nu [izolācijā pret vektorkukaiņiem aizsargātā objektā.]]]
( 1)
vai
[veterinārārsta uzraudzītā objektā, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija
(OIE) nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu no
Āfrikas zirgu mēra.]]]
(1)vai

(1)vai

nu

(1)(7)vai
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tas ir reģistrēts zirgs, kas veterinārārsta uzraudzītos objektos ir turēts 30 dienu laikā pirms
datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par 30 dienām — vai arī
kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts,
Norvēģijas vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta A, B, C, D E vai G
sanitārajā grupā, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) nosūtīšanas valsti, tās
teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
[II.3.2. I daļā aprakstītais reģistrētais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir
iekļauta F sanitārajā grupā, un:
(1)vai nu [tas ir turēts apstiprinātā karantīnas punktā …………………………. (ierakstīt karantīnas
punkta nosaukumu) vismaz 40 dienas pirms pārvietošanas datuma, pret vektoriem
aizsargātajās telpās norobežots vismaz no brīža divas stundas pirms saulrieta līdz brīdim
divas stundas pēc saullēkta, trenēts oficiālā veterinārā uzraudzībā, pirms izvešanas no
karantīnas staļļiem to apstrādājot ar repelentu kombinācijā ar insekticīdu, kas iedarbojas
pret Culicoides, kā arī stingrā izolācijā no zirgiem, kas netiek gatavoti eksportam ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem kā ievešanai Savienībā noteiktie nosacījumi.]]
(1)vai
[vismaz 14 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma ir pastāvīgā norobežojumā turēts
apstiprinātā vektordrošā karantīnas punktā …………………………. (ierakstīt karantīnas
punkta nosaukumu) un, pastāvīgi monitorējot aizsardzību pret vektoriem, ir apstiprināts, ka
vektordrošajā karantīnas punkta daļā vektorkukaiņu nav.]]
Vakcinācijas un veselības testu apliecinājums
(1)vai

(1)(7)vai

II.4.
(1)vai

nu

(1)vai
(1)(7)vai

[II.4.1.

I daļā aprakstītais zirgs nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā pret Āfrikas zirgu mēri nav
vakcinēts, un nav informācijas, kas liecinātu par iepriekšēju vakcināciju.]
[II.4.1. I daļā aprakstītais zirgs pret Āfrikas zirgu mēri ir vakcinēts vairāk nekā 12 mēnešus pirms
pārvietošanas datuma.]
[II.4.1. I daļā aprakstītais reģistrētais zirgs ir vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri ne vairāk kā
24 mēnešus un vismaz 40 dienas pirms datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā
vai vektordrošajā karantīnas punktā, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura iekļauta
F sanitārajā grupā, un vakcinācija bijis pilns tādas pirmreizējās vakcinācijas kurss pret
Āfrikas zirgu mēri vai tāda revakcinācija iepriekšējās vakcinācijas derīguma periodā, kas
veikta, ievērojot norādījumus, kurus sniedzis tādas reģistrētas vakcīnas ražotājs, kas
aizsargā pret cirkulējošiem Āfrikas zirgu mēra vīrusa serotipiem, un pēdējā vakcīna
ievadīta …………….. (ierakstīt datumu).]
II.4.2. I daļā aprakstītais zirgs 60 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, nav vakcinēts pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un
( 1)
vai nu [tas ir no objekta, kas atrodas valstī vai teritorijā, kurā par Venecuēlas zirgu encefalomielītu
nav ziņots 24 mēnešus tieši pirms pārvietošanas datuma.]
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( 1)

vai

[tas ir no objekta, kur par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots 6 mēnešus pirms tā
pārvietošanas datuma un kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā 24 mēnešus
pirms zirga pārvietošanas datuma ir īstenota Venecuēlas zirgu encefalomielīta uzraudzības
un izskaušanas programma(2), ko atzinusi Eiropas Savienība, un 21 dienas laikā pirms
datuma, kurā I daļā aprakstītais zirgs pārvietots, visi objektā esošie dzīvnieki joprojām
bijuši klīniski veseli, un
( 1)
vai nu [I daļā aprakstītais zirgs ir turēts pret vektorkukaiņiem pastāvīgi aizsargātā
karantīnas punktā, kur visi zirgi, kuriem konstatēta paaugstināta ķermeņa
temperatūra, kas mērīta katru dienu, ir vīrusa izolācijas testā testēti uz Venecuēlas
zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi(4); un I daļā aprakstītais
zirgs
( 1)
vai nu [ar pilnu sākotnējo kursu ir vakcinēts pret Venecuēlas zirgu
encefalomielītu un ne mazāk kā 60 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus
pirms pārvietošanas datuma saskaņā ar ražotāja norādījumiem
revakcinēts.]]]
( 1)
vai
[izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā 14 dienas pēc datuma, kurā
tas uzņemts karantīnas punktā, ir hemaglutinācijas inhibīcijas testā testēts
uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu (4), un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi.]]]
( 1)
vai
I daļā aprakstītajam zirgam temperatūra ir mērīta katru dienu, un tā vai nu nav
bijusi paaugstināta, vai arī dzīvnieks ir vīrusa izolācijas testā testēts uz Venecuēlas
zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un I daļā aprakstītais
zirgs,
−

izmantojot sapārotus paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 dienas
starplaiku, otro paraugu ņemot 10 dienu laikā pirms tā pārvietošanas dienas,
uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu ir testēts hemaglutinācijas inhibīcijas
testā(4), un antivielu titra paaugstināšanās nav novērota, un

−

izmantojot paraugu, kas ņemts 48 stundās pirms pārvietošanas, uz
Venecuēlas zirgu encefalīta vīrusa genomu ir testēts apgrieztās
transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcijas (RT-PĶR) testā(4), un iegūtie
rezultāti bijuši negatīvi, un

no brīža, kad paņemti paraugi, līdz brīdim, kad tas iekrauts nosūtīšanai, tas
aizsargāts no vektoriem, gan zirgam izmantojot apstiprinātus kukaiņu
repelentus un insekticīdus, gan dezinsekcējot stalli un zirga pārvadāšanai
izmantoto transportlīdzekli.]]
(1)(7)vai nu
[II.4.3. Šis dzīvnieks ir nosūtīts no Islandes, kas ir sertificēta kā no zirgu infekciozās anēmijas
oficiāli brīva valsts, kurā dzīvnieks bez pārtraukuma ir uzturējies kopš dzimšanas un nav
bijis saskarē ar zirgiem, kas Islandē ievesti no citām zemēm.]
(1)vai
[II.4.3. Šis dzīvnieks, iegūstot negatīvu rezultātu, ar imūndifūzijas reakcija agaru gelā (AGID jeb
Koginsa tests) vai ELISA ir testēts uz zirgu infekciozo anēmiju (4), izmantojot asins paraugu,
kas ņemts …………… (ierakstīt datumu), un tas bijis
(1)vai nu [30 dienu laikā tieši pirms pārvietošanas.]]
(1)(7)vai
[90 dienu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots no kādas valsts, tās teritorijas vai
zonas, kura iekļauta A sanitārajā grupā.]]
−
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(1)[II.4.4.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta B, D
vai E sanitārajā grupā, no Ķīnas vai no tādas valsts vai teritorijas, kurā 36 mēnešu laikā
pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), un, iegūstot negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēts ar komplementa
saistīšanas reakciju (4) seruma atšķaidījumā 1 pret 5, izmantojot asins paraugu, kas ņemts
……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.]
(1)[II.4.5. I daļā aprakstītais zirgs ir par 270 dienām vecāks nekastrēts vīrišķās vai sievišķās kārtas
zirgs un tiek nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kas iekļauta B, D, E vai
F sanitārajā grupā, no Ķīnas vai no valsts, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas
datuma ir ziņots par vaislas sērgu, un ar komplementa saistīšanas reakciju seruma
atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēts uz vaislas sērgu (4), izmantojot asins paraugu, kas
ņemts……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma,
un I daļā aprakstītais zirgs vismaz 30 dienu laikā pirms un pēc parauga ņemšanas datuma
nav izmantots pārošanai.]
(1)[II.4.6. I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, no Brazīlijas, Bolīvijas, Urugvajas, Malaizijas (pussalas) vai no tādas
valsts vai teritorijas, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par
tripanosomozi, un, iegūstot negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēts aglutinācijas
plāksnes testā (CATT)(4) seruma atšķaidījumā 1 pret 4, izmantojot asins paraugu, kas ņemts
……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.]
(1)(7)[II.4.7. I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta E
sanitārajā grupā, un
(3)vai nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), no kuriem
otrais ņemts 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas vienā un tajā pašā laboratorijā,
vienā un tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA testēts uz Āfrikas zirgu
mēri(8),
(3)vai nu [un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]]
(3)vai
[ar pozitīvu rezultātu pirmajā paraugā, un
(3)vai nu [otrais paraugs pēc tam testēts ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes
PĶR(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]]]
(3)vai
[šie divi paraugi ir testēti OIE “Sauszemes dzīvnieku slimību
diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals) 2.5.1. nodaļas 2.4. punktā aprakstītajā
vīrusa neitralizācijas testā, antivielu titram nepaaugstinoties vairāk kā
divkārt.]]]]
(1)vai
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………… (ierakstīt datumu), 21 dienas laikā
pirms pārvietošanas datuma, tie ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēti uz Āfrikas
zirgu mēri(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un OIE nosūtīšanas valsti vai teritoriju ir
atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
(1)vai
[ir reģistrēts zirgs, kas nav vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri, un ir nosūtīts no tādas valsts,
tās teritorijas vai zonas, kuru OIE ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

L 113/523

Se rtifikāta paraugs “EQUI-X”

(1)(7)[II.4.8.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta F
sanitārajā grupā, un
(1)vai nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), no kuriem
pirmais ņemts ne mazāk kā 7 dienas pēc ievietošanas pret vektoriem aizsargātajā karantīnas
punktā, bet otrais — 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas vienā un tajā pašā
laboratorijā, vienā un tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēts uz
Āfrikas zirgu mēri(8),
(1)vai nu [un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]]
(1)vai
[ar pozitīvu rezultātu pirmajā paraugā, un
(1)vai nu [otrais paraugs pēc tam testēts ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes
PĶR(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]]]
(1)vai
[šie divi paraugi ir testēti OIE “Sauszemes dzīvnieku slimību
diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals) 2.5.1. nodaļas 2.4. punktā aprakstītajā
vīrusa neitralizācijas testā, antivielu titram nepaaugstinoties vairāk kā
divkārt.]]]]
(1)vai
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ………………… (ierakstīt datumu), ne mazāk kā
28 dienas pēc datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā karantīnas punktā, un
10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA un
reāllaika apgrieztās transkriptāzes PĶR ir testēts uz Āfrikas zirgu mēri(8), un iegūtie
rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]
(1)vai
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ………………… (ierakstīt datumu), ne vēlāk kā 14
dienas pēc datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā karantīnas punktā, un ne
agrāk kā 72 stundas pirms pārvietošanas, tas ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes PĶR ir
testēts uz Āfrikas zirgu mēri(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]
Transportēšanas nosacījumu izpildes apliecinājums

II.5.
(1)(7)vai

(1)(7)vai

nu

[II.5.1.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta A,
B, C, D, E vai G sanitārajā grupā, un ir veikti tādi pasākumi, lai to transportētu tieši uz
Savienību, tam nenonākot savākšanas operācijās un nesaskaroties ar citiem zirgiem, kuri
neatbilst vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā
sertifikātā.]
[II.5.1. Šis dzīvnieks ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta F sanitārajā
grupā, un ir veikti tādi pasākumi, lai no karantīnas punkta, kas ir aizsargāts pret vektoriem
vai vektordrošs, to transportētu tieši, tam nesaskaroties ar citiem zirgiem, kuri neatbilst
vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā,
(1)vai nu [uz lidostu no vektoriem aizsargātos apstākļos, un ir veikti tādi pasākumi, lai lidmašīna būtu
iepriekš iztīrīta un dezinficēta ar nosūtīšanas valstī, kas ir trešā valsts, oficiāli atzītu
dezinfekcijas līdzekli, kā arī tieši pirms pacelšanās ar smidzinātāju apstrādāta pret
vektorkukaiņiem.]]
(1)vai
[uz jūras ostu valstī vai tās teritorijas daļā no vektoriem aizsargātos apstākļos, un ir veikti
tādi pasākumi, lai to transportētu ar kuģošanas līdzekli, kura tiešais galamērķis ir osta
Savienībā, nepiestājot ostā, kas atrodas tādā valstī vai tādā tās teritorijas daļā, kura nav
apstiprināta zirgu ievešanai Savienībā, steliņģos, kas iepriekš iztīrīti un ar nosūtīšanas
valstī, kura ir trešā valsts, oficiāli atzītu dezinfekcijas līdzekli dezinficēti un tieši pirms
izbraukšanas ar smidzinātāju apstrādāti pret vektorkukaiņiem.]]
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II.5.2.
II.5.3.

(1)(9)[II.6.

31.3.2021.

Ir veikti un verificēti tādi pasākumi, lai laikā no sertifikācijas līdz nosūtīšanai uz Eiropas
Savienību nebūtu pieļauta saskare ar citiem zirgiem, kuri neatbilst vismaz tādām pašām
veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā.
Transportlīdzekļi vai konteineri, kuros dzīvnieks tiks iekrauts, ir pirms iekraušanas iztīrīti
un ar nosūtīšanas valstī vai teritorijā oficiāli apstiprinātu dezinfekcijas līdzekli dezinficēti,
un būvēti tā, lai pārvešanas laikā no tiem nevarētu izkļūt ekskrementi, urīns, pakaiši vai
barība.

Sabiedrības veselības apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītais zirgs:
II.6.1.

II.6.2.

nosūtīšanas valstī vai teritorijā nav saņēmis:
stilbēnu vai tireostatiskas vielas;
estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar
Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);
atbilst garantijām, ko par dzīviem zirgiem sniedz atlieku uzraudzības plāni, kuri iesniegti un
apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un ir nosūtīts no tādas
valsts vai teritorijas, kas attiecībā uz zirgiem ir norādīta Komisijas Lēmuma 2011/163/ES
sarakstā.]

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.
“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma a),
c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu
metodi (piem., degzīmi), ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas dokumentā (pasē). Norādīt
identifikācijas sistēmu un dzīvniekam izmantoto anatomisko vietu. Ja dzīvniekam ir līdzi
dota pase, jābūt norādītam tās numuram un to validējušās kompetentās iestādes
nosaukumam.
“Vecums”: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
“Dzimums”: M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts.
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-X”

II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Sertifikātam jābūt izdotam dzīvnieka iekraušanas dienā vai pēdējā darbdienā, pirms dzīvnieks iekrauts
nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu pirms datuma, no kura
tos atļauts no II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.
(3)
Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.
(4)
Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)
Valsts vai teritorijas zona, no kuras ir atļauta ievešana Savienībā, kā attiecīgi norādīts Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 5. slejā.
(6)
Atļauts vienīgi tad, ja nosūtīšanas valsts ir iekļauta G sanitārajā grupā.
(7)
Apgalvojumus, kas visā pilnībā attiecas tikai uz sanitāro grupu, kas nav sanitārā grupa, kurā ir iekļauta
nosūtīšanas valsts vai tās teritorijas daļa, var izlaist, ja vien tiek saglabāta turpmāko paziņojumu
numerācija.
(8)
Eiropas Savienības references laboratorija Āfrikas zirgu mēra jomā: Āfrikas zirgu mēra testu apraksts:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx.
(9)

Šo punktu svītrojot, šis zirgs, ja tas paredzēts brīvai apgrozībai saskaņā ar muitas procedūrām, kas noteiktas
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (OV L 269 10.10.2013., 1. lpp.), identifikācijas
dokumentā, kurš tiek izsniegts saskaņā ar Savienības dzīvnieku veselības noteikumiem, tiks izslēgts no
nokaušanas lietošanai pārtikā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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Ievešanai Savienībā paredzēta zirga sūtījuma atbildīgā operatora deklarācija: zirgs, kurš nav
paredzēts nokaušanai
Dzīvnieka identifikācija(1)
Suga (zinātniskais
nosaukums)

Identifikācijas sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

Dzimums

……………………….

……………………….

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā zirga operators, ar šo deklarēju, ka:
šis zirgs
(2)
vai nu […………………... (ierakstīt nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu ) ir atradies vismaz 40 dienu
laikā pirms nosūtīšanas datuma, kopš dzimšanas vai kopš ievešanas no Eiropas Savienības vai Norvēģijas;]
(2)
vai
[…………………... (ierakstīt nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu ) ir ievests vismaz 40 dienu
ilgajā obligātajā uzturēšanās periodā pirms nosūtīšanas datuma;]
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
a)
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā)
b)
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā)
c)
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā);]
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas datuma šis zirgs nav bijis saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai lipīgas
slimības, kuras var pārnest uz zirgiem;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu;
ir izpildīti transportēšanas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu piemērojami saskaņā ar
līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.5. punktu;
Esmu informēts par dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasībām, kas attiecībā uz zirgu pārvietošanu no
vienas ES dalībvalsts uz otru noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/688;
ir paredzēts, ka zirgs no Eiropas Savienības tiks izvests ………………………….…… (datums)
……………………………… robežkontroles punktā (ierakstīt izvešanas robežkontroles punkta nosaukumu un vietu), vai
uz to citā veidā tiks attiecināti identifikācijas un reģistrācijas noteikumi, kas piemērojami saskaņā ar Komisijas Deleģēto
regulu (ES) 2019/2035.
Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

(2)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi, ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu (tādu kā krotālija, tetovējums, degzīme, transponders) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Ja dzīvniekam ir līdzi dota pase, jābūt norādītam tās numuram un to validējušās kompetentās iestādes nosaukumam.
Vecums: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
Dzimums: (M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts).
Lieko svītrot.
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13. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS UN DEKLARĀCIJAS
PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGUS, KURI IR PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS
“EQUI-Y”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a.

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum
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I.24.
I.27.
KN kods

Kautuve

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga

Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits
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VALSTS

“EQ UI-Y”
Ie ve šana: z irgs, kurš ir paredzēts nokaušanai
II.a

II daļa. Apliecinājums

II.

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
Zirgi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā:
II.1.
II.1.1. ir paredzēti, lai tos nokautu lietošanai pārtikā, un nav paredzēti, lai tos nokautu sakarā ar
tādu slimību izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem;
II.1.2. ir dzīvnieki, kam klīniskajā izmeklēšanā ………………. (ierakstīt datumu:
dd/mm/gggg)(2), kas veikta 48 stundās pirms izvešanas
( 3)
vai nu [no reģistrētā izcelsmes objekta nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā;]
( 3)
vai [no objekta, kuru nosūtīšanas valsts vai teritorijas kompetentā iestāde apstiprinājusi zirgu
savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 5. pantā noteiktās prasības, nav novērotas
tādu slimību klīniskās pazīmes vai simptomi, kuras attiecībā uz zirgiem norādītas
Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā;]
II.1.3. atbilst prasībām, par kurām apliecinājums sniegts šā sertifikāta II.2. līdz II.6. punktā, arī
attiecībā uz nosūtīšanu no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieku sūtījuma operators un kas
ietilpst šajā sertifikātā.
II.2. Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu
II.2.1.

I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no …………………... (ierakstīts valsts, tās teritorijas
vai zonas nosaukumu), proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas
datumā ir kods ………..…(4) un kura ir ……sanitārajā grupā(4).
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma
equiperdum), zirgu infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešus
pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav bijis klīnisku, seroloģisku
(nevakcinētiem zirgiem) vai epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un
12 mēnešus pirms pārvietošanas datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski
vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā,
kurā:
( 3)
vai nu [36 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešus pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju
(zirgu ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un
izskaušanas programma(2) , un
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VALSTS

“EQ UI-Y”
Ie ve šana: z irgs, kurš ir paredzēts nokaušanai
II.a
( 3)

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

vai nu [36 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, izcelsmes objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, izcelsmes objektā ir
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš
pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ir
ar komplementa saistīšanas reakciju (5) seruma atšķaidījumā 1 pret 5
testēti uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā,
kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešus pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 3)
vai
[24 mēnešus pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, attiecībā uz tripanosomozi ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 4)
vai nu [par tripanosomozi šajā izcelsmes objektā nav ziņots 24 mēnešus pirms
datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, šajā izcelsmes
objektā ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu
pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušajiem dzīvniekiem
uz tripanosomozi ir veikta imūnfermentatīvā analīze (ELISA) vai
aglutinācijas plāksnes tests (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(5), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks tajā nonāvēts un
iznīcināts vai nokauts.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā,
kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešus pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 3)
vai
[24 mēnešus pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par vaislas sērgu šajā izcelsmes objektā nav ziņots 24 mēnešus pirms datuma,
kurā šie dzīvnieki pārvietoti.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, šajā izcelsmes
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VALSTS

“EQ UI-Y”
Ie ve šana: z irgs, kurš ir paredzēts nokaušanai
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

objektā ir ziņots par vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi
attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie
nekastrētie vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi,
izņemot kastrētus vīrišķās kārtas zirgus, ir ar komplementa saistīšanas
reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(5) testēti uz vaislas sērgu, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai
nokauts.]]]
II.2.7. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kurā:
( 3)
vai nu [12 mēnešus tieši pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 3)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts pēc
tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos
piegājienos ar vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar
imūndifūzijas reakciju agara gelā (AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(5) ir
testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]
( 3)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts.]]
II.2.8. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kurā:
II.2.8.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.8.2. pēdējās 15 dienas tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots
par Sibīrijas mēri nagaiņiem.
II.2.9. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators,
I daļā aprakstītie zirgi 30 dienu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav
bijuši saskarē ar turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un
neatbilst II.2.3. līdz II.2.8.1. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā pirms
datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst
II.2.8.2. punktā minētajai prasībai.

L 113/532

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

31.3.2021.

VALSTS

“EQ UI-Y”
Ie ve šana: z irgs, kurš ir paredzēts nokaušanai
II.a

II.3.

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
II.3.1.

I daļā aprakstītie zirgi nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ir uzturējušies 90 dienu
laikā pirms pārvietošanas datuma;
(3)vai nu [II.3.2.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta A,
B, C, D vai G sanitārajā grupā un 30 dienu laikā pirms datuma, kurā tie pārvietoti no
izcelsmes objekta, ir turēti pirmseksporta izolācijā.]
(3)(6)vai [II.3.2.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, un 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie pārvietoti no izcelsmes objekta,
ir turēti
(3)vai nu [izolācijā izcelsmes objektā, kas aizsargāts pret vektorkukaiņiem.]]]
( 3)
vai
[veterinārārsta uzraudzītā izcelsmes objektā, un Pasaules Dzīvnieku veselības
organizācija (OIE) nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu
no Āfrikas zirgu mēra.]]
(3)[II.3.3. Pēc tam, kad sūtījumā ietilpstošie zirgi, kas aprakstīti I daļā, ir izvesti no attiecīgā
izcelsmes objekta, un tieši pirms to nosūtīšanas no attiecīgās valsts, tās teritorijas vai
zonas ne vairāk kā 6 dienas ir turēti II.1.2. punktā minētajā savākšanas operāciju
veikšanai apstiprinātajā objektā. Apstiprinātajā objektā, kas atbilst prasībām, kuras
attiecībā uz objektiem izvirzītas II.2. punktā, to veselības statusu faktiski aizsargājuši šo
dzīvnieku turēšanas apstākļi, un tie nav bijuši saskarē ar zirgiem, kuri neatbilst šā
sertifikāta II.2., II.3.1, II.3.2. un II.4. punktā izvirzītajām prasībām.]
Vakcinācijas un veselības testu apliecinājums
II.4.
II.4.1.
II.4.2.

(3)vai

nu [II.4.3.

(3)vai

[II.4.3.

I daļā aprakstītie zirgi nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā nav vakcinēti pret
Āfrikas zirgu mēri, un nav informācijas, kas liecinātu par iepriekšēju vakcināciju.
I daļā aprakstītie zirgi 60 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un ir no objekta, kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā
vai zonā, kurā 24 mēnešus pirms pārvietošanas datuma par Venecuēlas zirgu
encefalomielītu nav ziņots.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no Islandes, kas ir sertificēta kā no zirgu infekciozās
anēmijas oficiāli brīva valsts, kurā dzīvnieki bez pārtraukuma ir uzturējušies kopš
dzimšanas, nesaskaroties ar zirgiem, kas Islandē ievesti no citām zemēm.]
Izmantojot asins paraugu, kas ņemts …………… (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma, I daļā aprakstītie zirgi ar imūndifūzijas reakcija agaru gelā
(AGID jeb Koginsa testu) vai ELISA ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju (5), un iegūtie
rezultāti visos gadījumos ir negatīvi.
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(3)[II.4.4.

I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta B,
D vai E sanitārajā grupā, vai no tādas valsts vai teritorijas, kurā 36 mēnešu laikā pirms
pārvietošanas datuma ir ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), un uz šo infekciju ir testēti ar komplementa saistīšanas reakciju (5) seruma
atšķaidījumā 1 pret 5, izmantojot asins paraugu, kas ņemts …………………….
(ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.
(3)[II.4.5.
I daļā aprakstītie zirgi ir par 270 dienām vecāki nekastrēti vīrišķās vai sievišķās kārtas
zirgi un tiek nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kas iekļauta B, D vai
E sanitārajā grupā, vai no valsts, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir
ziņots par vaislas sērgu, un uz šo infekciju ir testēti ar komplementa saistīšanas
reakciju (5) seruma atšķaidījumā 1 pret 5, izmantojot asins paraugu, kas
ņemts……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas
datuma.]
(3)[II.4.6.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, no Brazīlijas, Bolīvijas, Urugvajas, Malaizijas (pussalas) vai no tādas
valsts vai teritorijas, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par
tripanosomozi, un, visos gadījumos iegūstot negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēti
aglutinācijas plāksnes testā (CATT)(5) seruma atšķaidījumā 1 pret 4, izmantojot asins
paraugu, kas ņemts ……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas datuma.]
(3)(6)[II.4.7. I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta E
sanitārajā grupā, un
nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), un otrais
no tiem ņemts 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tie vienā un tajā pašā
laboratorijā, vienā un tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēti uz
Āfrikas zirgu mēri(7), un iegūtie rezultāti visos gadījumos ir negatīvi.]]
(3)vai
[izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………… (ierakstīt datumu), 21 dienas laikā
pirms pārvietošanas datuma, tie ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēti uz
Āfrikas zirgu mēri(7), un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un OIE nosūtīšanas valsti vai
teritoriju ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
Transportēšanas nosacījumu izpildes apliecinājums
(3)vai

II.5.

II.5.1.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo dzīvnieku sūtījumu transportētu tieši uz Savienību, tiem
pēc sertifikācijas nenonākot savākšanas operācijās ārpus Savienības un nesaskaroties ar
citiem zirgiem, kas neatbilst vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā
veterinārajā sertifikātā.
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II.5.2.

II.6.

Ir veikti un verificēti tādi pasākumi, lai laikā no sertifikācijas līdz nosūtīšanai uz Eiropas
Savienību nebūtu pieļauta saskare ar citiem zirgiem, kuri neatbilst vismaz tādām pašām
veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā.
Transportlīdzekļi vai konteineri, kuros dzīvnieki tiks iekrauti, ir pirms iekraušanas
II.5.3.
iztīrīti un ar nosūtīšanas valstī vai teritorijā oficiāli apstiprinātu dezinfekcijas līdzekli
dezinficēti, un konstruēti tā, lai pārvešanas laikā no tiem nevarētu izkļūt ekskrementi,
urīns, pakaiši vai barība.
Sabiedrības veselības apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie zirgi:
II.6.1.

II.6.2.

nosūtīšanas valstī vai teritorijā nav saņēmuši:
stilbēnu vai tireostatiskas vielas;
estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti,
izņemot gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā
ar Padomes Direktīvas 96/22/EK definīcijām);
atbilst garantijām, ko par dzīviem zirgiem sniedz atlieku uzraudzības plāni, kuri iesniegti
un apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un ir nosūtīti no
tādas valsts vai teritorijas, kas attiecībā uz zirgiem ir norādīta Komisijas Lēmuma
2011/163/ES sarakstā.

Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas
Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta
4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver
Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras
sniegtas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.

I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekiem jābūt individuāli identificētiem ar vienu
no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā un kas dod iespēju uz dzīvniekiem
attiecināt konkrēto veterināro/oficiālo sertifikātu. Norādīt identifikācijas
sistēmu un attiecībā uz dzīvniekiem izmantoto anatomisko vietu.
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II daļa.
(1)
Sūtījumā var būt viens vai vairāki zirgi.
(2)
Sertifikātam jābūt izdotam 48 stundās, pirms dzīvnieki iekrauti nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti
Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki iekrauti vai nu pirms datuma, no kura tos atļauts no
II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai daļas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un
9. sleju.
(3)
Lieko svītrot.
(4)
Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.
(5)
Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas
zirgu mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un
Venecuēlas zirgu encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equinediseases/sop .
(6)
Apgalvojumus, kas visā pilnībā attiecas tikai uz sanitāro grupu, kas nav sanitārā grupa, kurā ir
iekļauta nosūtīšanas valsts, tās teritorija vai zona, var izlaist, ja vien tiek saglabāta turpmāko
paziņojumu numerācija.
(7)
Eiropas Savienības references laboratorija Āfrikas zirgu mēra jomā: Āfrikas zirgu mēra testu
apraksts: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx.
Oficiālais veterinārārsts
Vārds (lielajiem drukātajiem burtiem):

Kvalifikācija un amats:

Datums:

Paraksts:

Zīmogs:
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Ievešanai Savienībā paredzētu zirgu sūtījuma atbildīgā operatora deklarācija: zirgi, kuri ir
paredzēti nokaušanai
Dzīvnieku identifikācija(1)
Kopskaits

Suga
(zinātniskais
nosaukums)
……………………….

Identifikācijas sistēma
……………………….

Identifikācijas numurs(i)
……………….

Skaits
…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā nokaušanai paredzētu zirgu sūtījuma operators, ar šo deklarēju, ka:
-

šie dzīvnieki nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ir uzturējušies vismaz 90 dienas pirms pārvietošanas datuma;
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas dienas šie dzīvnieki nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai
lipīgas slimības, kuras var pārnest uz zirgiem;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu;
ir izpildīti transportēšanas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu piemērojami saskaņā ar
līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.5. punktu;
transportēšana tiks īstenota tā, lai visos pārvadājuma posmos būtu sekmīgi aizsargāta dzīvnieku veselība un labturība;
dzīvniekus nosūtīs
(2)
vai nu [no nosūtīšanas objekta tieši uz galamērķa kautuvi, tiem nenonākot saskarē ar citiem zirgiem, kam ir atšķirīgs
veselības statuss;]
(2)
vai
[no zirgu savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta tieši uz galamērķa kautuvi, tiem nenonākot
saskarē ar citiem zirgiem, kam ir atšķirīgs veselības statuss;]

Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

(2)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekiem jābūt individuāli identificētiem ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā un kas dod iespēju uz dzīvniekiem attiecināt konkrēto veterināro/oficiālo sertifikātu. Norādīt identifikācijas sistēmu
(tādu kā krotālija, tetovējums, degzīme, transponders) un attiecībā uz dzīvniekiem izmantoto anatomisko vietu.
Lieko svītrot.
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14. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN
DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI CAUR SAVIENĪBU TRANZĪTĀ VESTU
ZIRGUS, KURI NAV PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “‘EQUI-TRANSITX”’)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reģistrēts zirgs

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a
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I.24.
I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “EQUI-TRANSIT-X”

II. Informācija par ve selību

II.

II daļa. Apliecinājums

II.1.

II.2.
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b
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Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
I daļā aprakstītais zirgs:
II.1.1.
nav paredzēts, lai to nokautu lietošanai pārtikā vai nokautu sakarā ar tādu slimību
izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem, un
(1)vai nu [ir reģistrēts zirgu sugas dzīvnieks, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta
30. punkta a) apakšpunktā;]
(1)vai
[ir reģistrēts zirgs, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta 30. punkta
b) apakšpunktā;]
(1)vai
[ir zirgs, kas nav reģistrēts zirgu sugas dzīvnieks vai reģistrēts zirgs;]
II.1.2.
ir dzīvnieks, kam klīniskajā izmeklējumā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(2)
nav novērotas pazīmes vai simptomi, kuri liecina par Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882
sarakstā norādītām zirgu slimībām, un šis izmeklējums veikts 48 stundu laikā — vai
attiecībā uz reģistrētiem zirgiem, 48 stundu laikā vai pēdējā darbdienā — pirms
pārvietošanas no reģistrētā objekta;
atbilst prasībām, kā apliecināts šā sertifikāta II.2. līdz II.5. punktā;
II.1.3.
II.1.4.
ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieka operators un kas ietilpst
šajā sertifikātā.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu
II.2.1.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no …………………... (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai
zonas nosaukumu), proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas
datumā ir kods ………..…(3) un kura ir ……sanitārajā grupā(3).
II.2.2.
Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum),
zirgu infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
I daļā aprakstītais zirgs ir no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešu laikā pirms
II.2.3.
datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem
zirgiem) vai epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešu laikā pirms
pārvietošanas datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
II.2.4.
( 1)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Burkholderia
mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
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( 1)

[36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju
(zirgu ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 1)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 1)
vai
[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(4), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
( 1)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5.
I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 1)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 1)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz tripanosomozi ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 1)
vai nu [par tripanosomozi objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā
dzīvnieks pārvietots;]]
( 1)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušajiem dzīvniekiem uz
tripanosomozi ir veikta imūnfermentatīvā analīze (ELISA) vai aglutinācijas
plāksnes tests (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(4), un iegūtie rezultāti ir
negatīvi.]]]
( 1)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks tajā nonāvēts un iznīcināts
vai nokauts.]]]
II.2.6.
I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 1)
vai nu [24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par vaislas
sērgu.]
vai
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( 1)

[24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz vaislas sērgu
ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 1)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā
dzīvnieks pārvietots.]]
( 1)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots
par vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie
nekastrētie zirgu ērzeļi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus
zirgu tēviņus, ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1
pret 5(4) ir testēti uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 1)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]]
II.2.7.
I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
( 1)
vai nu [12 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 1)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos
ar vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju
agara gelā (AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(4) ir testēti uz zirgu infekciozo
anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]
( 1)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]
I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
II.2.8.
II.2.8.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem.
II.2.8.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
Sibīrijas mēri nagaiņiem.
Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
II.2.9.
aprakstītais zirgs 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem
dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz
II.2.8.1. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar
attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst II.2.8.2. punktā minētajai prasībai.
vai
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Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
II.3.1.

(1)vai

31.3.2021.

nu

(1)(7)vai

40 dienu laikā pirms izvešanas vai, ja zirgs jaunāks par 40 dienām, kopš dzimšanas, I daļā
aprakstītais reģistrētais zirgs
(1)vai nu [ir pastāvīgi uzturējies nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā;]
(1)vai
[nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā vienreiz vai vairākas reizes ievests
(1)vai nu [no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Norvēģijas;]]
(1) un/vai [tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, no kuras Savienībā ir atļauts ievest
reģistrētus zirgus un no kuras tas valstī, tās teritorijā vai zonā, no kā tas nosūtīts, ir
importēts ar nosacījumiem, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi, kas saskaņā
ar Savienības tiesību aktiem attiecas uz reģistrētu zirgu ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas tieši Savienībā, un kura ir:
(1)vai nu [iekļauta tajā pašā ……….. sanitārajā grupā (3) kā valsts, tās teritorija vai
zona, no kurienes tas nosūtīts;]]
(1) un/vai [iekļauta A, B vai C sanitārajā grupā;]]]
(1) un/vai [ir Ķīna(5, 6), Honkonga, Japāna, Korejas Republika, Makao, Singapūra
vai Apvienotie Arābu Emirāti.]]]
[II.3.2.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta A, B, C,
D vai G sanitārajā grupā, un
(1)vai nu [30 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par
30 dienām — vai arī kopš ievešanas no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Norvēģijas,
(1)vai nu izņemot kumeļus, kas ir kopā ar māti, ir turēts atsevišķi no citiem zirgiem objektā,
kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura ir iekļauta A sanitārajā grupā.]]]
(1)vai
izņemot kumeļus, kas ir kopā ar māti, ir turēts atsevišķi no citiem zirgiem
pirmseksportēšanas izolācijā objektā, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura
ir iekļauta B, C, D vai G sanitārajā grupā.]]]
(1)vai
tas ir reģistrēts zirgs, kas veterinārārsta uzraudzītos objektos ir turēts 30 dienu laikā tieši
pirms datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Norvēģijas, vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas
iekļauta A, B, C, D E vai G sanitārajā grupā;]]
[II.3.2.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta E
sanitārajā grupā, un
(1)vai nu [40 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš dzimšanas — ja tas jaunāks par
40 dienām — vai arī kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas Eiropas Savienības
dalībvalsts, Norvēģijas vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta A, B, C, D E
vai G sanitārajā grupā, ir turēts
(1)vai nu [izolācijā pret vektorkukaiņiem aizsargātā objektā.]]]
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II.4.
(1)vai

nu

(1)vai
(1)(7)vai
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vai

[veterinārārsta uzraudzītā objektā, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija
(OIE) nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu no
Āfrikas zirgu mēra.]]]
(1)vai
ir reģistrēts zirgs, kas veterinārārsta uzraudzītos objektos ir turēts 30 dienu laikā tieši pirms
datuma, kurā tas pārvietots, vai kopš tas saskaņā ar II.3.1. punktu ievests no kādas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Norvēģijas, vai tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta
A, B, C, D E vai G sanitārajā grupā, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE)
nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu
mēra;]]
[II.3.2.
I daļā aprakstītais reģistrētais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir
iekļauta F sanitārajā grupā, un:
(1)vai nu [tas ir turēts apstiprinātā karantīnas punktā …………………………. (ierakstīt karantīnas
punkta nosaukumu) vismaz 40 dienas pirms pārvietošanas datuma, pret vektoriem
aizsargātajās telpās norobežots vismaz no brīža divas stundas pirms saulrieta līdz brīdim
divas stundas pēc saullēkta, trenēts oficiālā veterinārā uzraudzībā, pirms izvešanas no
karantīnas staļļiem to apstrādājot ar repelentu kombinācijā ar insekticīdu, kas iedarbojas
pret Culicoides, kā arī stingrā izolācijā no zirgiem, kas netiek gatavoti eksportam ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem kā ievešanai Savienībā noteiktie nosacījumi.]]
(1)vai
[vismaz 14 dienas pirms pārvietošanas datuma ir pastāvīgā norobežojumā turēts
apstiprinātā vektordrošā karantīnas punktā …………………………. (ierakstīt karantīnas
punkta nosaukumu) un, pastāvīgi monitorējot aizsardzību pret vektoriem, ir apstiprināts, ka
vektordrošajā karantīnas punkta daļā vektorkukaiņu nav.]]
Vakcinācijas un veselības testu apliecinājums
[II.4.1.

I daļā aprakstītais zirgs nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā pret Āfrikas zirgu mēri nav
vakcinēts, un nav informācijas, kas liecinātu par iepriekšēju vakcināciju.]
[II.4.1.
I daļā aprakstītais zirgs pret Āfrikas zirgu mēri ir vakcinēts vairāk nekā 12 mēnešus pirms
pārvietošanas datuma.]
[II.4.1.
I daļā aprakstītais reģistrētais zirgs ir vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri ne vairāk kā
24 mēnešus un vismaz 40 dienas pirms datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā
vai vektordrošajā karantīnas punktā, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai zonā, kura iekļauta
F sanitārajā grupā, un vakcinācija bijis pilns tādas pirmreizējās vakcinācijas kurss pret
Āfrikas zirgu mēri vai tāda revakcinācija iepriekšējās vakcinācijas derīguma periodā, kas
veikta, ievērojot norādījumus, kurus sniedzis tādas reģistrētas vakcīnas ražotājs, kas
aizsargā pret cirkulējošiem Āfrikas zirgu mēra vīrusa serotipiem, un pēdējā vakcīna
ievadīta …………….. (ierakstīt datumu).]
I daļā aprakstītais zirgs 60 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, nav vakcinēts pret
II.4.2.
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un
( 1)
vai nu [tas ir no objekta, kas atrodas valstī vai teritorijā, kurā par Venecuēlas zirgu encefalomielītu
nav ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms pārvietošanas datuma.]
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vai

[tas ir no objekta, kur par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots pēdējos 6 mēnešus
pirms tā pārvietošanas datuma un kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā
24 mēnešu laikā pirms zirga pārvietošanas datuma ir īstenota Venecuēlas zirgu
encefalomielīta uzraudzības un izskaušanas programma(2), ko atzinusi Eiropas Savienība,
un 21 dienu pirms datuma, kurā I daļā aprakstītais zirgs pārvietots, visi objektā esošie
dzīvnieki joprojām bijuši klīniski veseli, un
( 1)
vai nu [I daļā aprakstītais zirgs ir turēts pret vektorkukaiņiem pastāvīgi aizsargātā
karantīnas punktā, kur visi zirgi, kuriem konstatēta paaugstināta ķermeņa
temperatūra, kas mērīta katru dienu, ir vīrusa izolācijas testā testēti uz Venecuēlas
zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi(4); un I daļā aprakstītais
zirgs
( 1)
vai nu [ar pilnu sākotnējo kursu ir vakcinēts pret Venecuēlas zirgu
encefalomielītu un ne mazāk kā 60 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus
pirms pārvietošanas datuma saskaņā ar ražotāja norādījumiem
revakcinēts.]]]
( 1)
vai [izmantojot paraugu, kas ņemts ne mazāk kā 14 dienas pēc datuma, kurā
tas uzņemts karantīnas punktā, ir hemaglutinācijas inhibīcijas testā testēts
uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu (4), un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi.]]]
( 1)
vai
I daļā aprakstītajam zirgam temperatūra ir mērīta katru dienu, un tā vai nu nav
bijusi paaugstināta, vai arī dzīvnieks ir vīrusa izolācijas testā testēts uz Venecuēlas
zirgu encefalomielītu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi, un I daļā aprakstītais
zirgs,
−

izmantojot sapārotus paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 dienas
starplaiku, otro paraugu ņemot 10 dienu laikā pirms tā pārvietošanas dienas,
uz Venecuēlas zirgu encefalomielītu ir testēts hemaglutinācijas inhibīcijas
testā(4), un antivielu titra paaugstināšanās nav novērota, un

−

izmantojot paraugu, kas ņemts 48 stundu laikā pirms pārvietošanas, uz
Venecuēlas zirgu encefalīta vīrusa genomu ir testēts apgrieztās
transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcijas (RT-PĶR) testā(4), un iegūtie
rezultāti bijuši negatīvi, un

no brīža, kad paņemti paraugi, līdz brīdim, kad tas iekrauts nosūtīšanai, tas
ir turēts aizsardzībā no vektorkukaiņiem, gan zirgam izmantojot
apstiprinātus kukaiņu repelentus un insekticīdus, gan dezinsekcējot stalli un
tā pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekli.]]
(1)(7)vai nu [II.4.3.
Šis dzīvnieks ir nosūtīts no Islandes, kas ir sertificēta kā no zirgu infekciozās anēmijas
oficiāli brīva valsts, kurā dzīvnieks bez pārtraukuma ir uzturējies kopš dzimšanas un nav
bijis saskarē ar zirgiem, kas Islandē ievesti no citām zemēm.]
(1)vai
[II.4.3.
Šis dzīvnieks, iegūstot negatīvu rezultātu, ar imūndifūzijas reakcija agaru gelā (AGID jeb
Koginsa tests) vai ELISA ir testēts uz zirgu infekciozo anēmiju (4), izmantojot asins paraugu,
kas ņemts …………… (ierakstīt datumu), un tas bijis
(1)vai nu [30 dienu laikā tieši pirms pārvietošanas.]]
−
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[90 dienu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots no kādas valsts, tās teritorijas vai
zonas, kura iekļauta A sanitārajā grupā.]]
(1)[II.4.4.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta B, D
vai E sanitārajā grupā, no Ķīnas vai no tādas valsts vai teritorijas, kurā 36 mēnešu laikā
pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem)(4), un, iegūstot negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēts ar komplementa
saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5, izmantojot asins paraugu, kas ņemts
……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.]
(1)[II.4.5.
I daļā aprakstītais zirgs ir par 270 dienām vecāks nekastrēts vīrišķs vai sievišķs zirgs un tiek
nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kas iekļauta B, D, E vai F sanitārajā grupā,
no Ķīnas vai no valsts, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par
vaislas sērgu, un ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(4) ir
testēts uz vaislas sērgu, izmantojot asins paraugu, kas ņemts……………………. (ierakstīt
datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, un I daļā aprakstītais zirgs vismaz
30 dienas pirms un pēc parauga ņemšanas datuma nav izmantots vaislai.]
(1)[II.4.6.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, no Brazīlijas, Bolīvijas, Urugvajas vai no tādas valsts vai teritorijas, kurā
24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par tripanosomozi, un, iegūstot
negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēts ar aglutinācijas plāksnes testu (CATT)(4) seruma
atšķaidījumā 1 pret 4, izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………………. (ierakstīt
datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.]
(1)(7)[II.4.7.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, un
(3)vai nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), no kuriem
otrais ņemts 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas vienā un tajā pašā laboratorijā,
vienā un tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA testēts uz Āfrikas zirgu
mēri(8),
(3)vai nu [un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]]
(3)vai
[ar pozitīvu rezultātu pirmajā paraugā, un
(3)vai nu [otrais paraugs pēc tam testēts ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes
PĶR(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]]]
(3)vai
[šie divi paraugi ir testēti OIE “Sauszemes dzīvnieku slimību
diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals) 2.5.1. nodaļas 2.4. punktā aprakstītajā
vīrusa neitralizācijas testā, antivielu titram nepaaugstinoties vairāk kā
divkārt.]]]]
(1)vai
[izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………… (ierakstīt datumu), 21 dienas laikā
pirms pārvietošanas datuma, ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēts uz Āfrikas
zirgu mēri(8), un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un OIE nosūtīšanas valsti vai teritoriju ir
atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra;]]
(1)(7)vai
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(1)vai

II.5.
(1)(7)vai

(1)(7)vai

[ir reģistrēts zirgs, kas nav vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri, un ir nosūtīts no tādas valsts,
tās teritorijas vai zonas, kuru Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) ir atzinusi
par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
(1)(7)[II.4.8.
I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta F
sanitārajā grupā, un
(1)vai nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), no kuriem
pirmais ņemts ne mazāk kā 7 dienas pēc ievietošanas pret vektoriem aizsargātajā karantīnas
punktā, bet otrais — 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas vienā un tajā pašā
laboratorijā, vienā un tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēts uz
Āfrikas zirgu mēri(8),
(1)vai nu [un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]]
(1)vai
[ar pozitīvu rezultātu pirmajā paraugā, un
(1)vai nu [otrais paraugs pēc tam testēts ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes
PĶR(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]]]
(1)vai
[šie divi paraugi ir testēti OIE “Sauszemes dzīvnieku slimību
diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals) 2.5.1. nodaļas 2.4. punktā aprakstītajā
vīrusa neitralizācijas testā, antivielu titram nepaaugstinoties vairāk kā
divkārt.]]]]
(1)vai
[izmantojot asins paraugu, kas ņemts ………………… (ierakstīt datumu), ne mazāk kā
28 dienas pēc datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā karantīnas punktā, un
10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tas ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA un
reāllaika apgrieztās transkriptāzes PĶR ir testēts uz Āfrikas zirgu mēri(8), un iegūtie
rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.]]
(1)vai
[izmantojot asins paraugu, kas ņemts ………………… (ierakstīt datumu), ne vēlāk kā 14
dienas pēc datuma, kurā tas ievests pret vektoriem aizsargātajā karantīnas punktā, un ne
agrāk kā 72 stundas pirms pārvietošanas, tas ar reāllaika apgrieztās transkriptāzes PĶR ir
testēts uz Āfrikas zirgu mēri(8), un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi.]]
Transportēšanas nosacījumu izpildes apliecinājums
nu

[II.5.1.

I daļā aprakstītais zirgs ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta A,
B, C, D, E vai G sanitārajā grupā, un ir veikti tādi pasākumi, lai to transportētu tieši uz
Savienību, tam nenonākot savākšanas operācijās un nesaskaroties ar citiem zirgiem, kuri
neatbilst vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā
sertifikātā.]
[II.5.1.
Šis dzīvnieks ir nosūtīts no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta F sanitārajā
grupā, un ir veikti tādi pasākumi, lai no karantīnas punkta, kas ir aizsargāts pret vektoriem
vai vektordrošs, to transportētu tieši, tam nesaskaroties ar citiem zirgiem, kuri neatbilst
vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā,
(1)vai nu [uz lidostu pret vektoriem aizsargātos apstākļos, un ir veikti tādi pasākumi, lai lidmašīna
būtu iepriekš iztīrīta un dezinficēta ar nosūtīšanas valstī, kas ir trešā valsts, oficiāli atzītu
dezinfekcijas līdzekli, kā arī tieši pirms pacelšanās ar smidzinātāju apstrādāta pret
vektorkukaiņiem.]]
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(1)vai

II.5.2.
II.5.3.

[uz jūras ostu valstī vai tās teritorijas daļā pret vektoriem aizsargātos apstākļos, un ir veikti
tādi pasākumi, lai to transportētu ar kuģošanas līdzekli, kura tiešais galamērķis ir osta
Savienībā, nepiestājot ostā, kas atrodas tādā valstī vai tādā tās teritorijas daļā, kura nav
apstiprināta zirgu ievešanai Savienībā, steliņģos, kas iepriekš iztīrīti un ar nosūtīšanas
valstī, kura ir trešā valsts, oficiāli atzītu dezinfekcijas līdzekli dezinficēti un tieši pirms
izbraukšanas ar smidzinātāju apstrādāti pret vektorkukaiņiem.]]
Ir veikti un verificēti tādi pasākumi, lai laikā no sertifikācijas līdz nosūtīšanai uz Savienību
nebūtu pieļauta saskare ar citiem zirgiem, kuri neatbilst vismaz tādām pašām veselības
prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā.
Transportlīdzekļi vai konteineri, kuros dzīvnieks tiks iekrauts, ir pirms iekraušanas iztīrīti
un ar nosūtīšanas valstī, kas ir trešā valsts, oficiāli apstiprinātu dezinfekcijas līdzekli
dezinficēti, un būvēti tā, lai pārvešanas laikā no tiem nevarētu izkļūt ekskrementi, urīns,
pakaiši vai barība.

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.

I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma
a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar
alternatīvu metodi (piem., ar degzīmi), ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu un izmantoto dzīvnieka anatomisko
vietu. Ja dzīvniekam ir līdzi dota pase, jābūt norādītam tās numuram un to validējušās
kompetentās iestādes nosaukumam.
“Vecums”: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
“Dzimums”: M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Sertifikātam jābūt izdotam 48 stundu laikā pirms iekraušanas vai pēdējā darbdienā, pirms dzīvnieks iekrauts
nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu pirms datuma, no kura
tos atļauts no II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.
(3)
Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.
(4)
Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop .
(5)
Valsts vai teritorijas zona, no kuras ir atļauta ievešana Savienībā, kā attiecīgi norādīts Īstenošanas
(ES) regulas 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 5. slejā.
(6)
Atļauts vienīgi tad, ja nosūtīšanas valsts ir iekļauta G sanitārajā grupā.
(7)
Apgalvojumus, kas visā pilnībā attiecas tikai uz sanitāro grupu, kas nav sanitārā grupa, kurā ir iekļauta
nosūtīšanas valsts vai tās teritorijas daļa, var izlaist, ja vien tiek saglabāta turpmāko paziņojumu
numerācija.
(8)
Eiropas Savienības references laboratorija Āfrikas zirgu mēra jomā: Āfrikas zirgu mēra testu apraksts:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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Vešanai tranzītā caur Savienību paredzēta zirga sūtījuma atbildīgā operatora deklarācija: zirgs,
kurš nav paredzēts nokaušanai
Dzīvnieka identifikācija(1)
Suga (zinātniskais
nosaukums)

Identifikācijas sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

Dzimums

……………………….

……………………….

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā zirga operators, ar šo deklarēju, ka:
šis zirgs
(2)
vai nu […………………... (ierakstīt nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu) ir atradies vismaz 40 dienas
pirms nosūtīšanas datuma;]
(2)
vai
[…………………... (ierakstīt nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu ) ir ievests vismaz 40 dienu
obligātajā uzturēšanās periodā pirms nosūtīšanas datuma:
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
a)
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā)
b)
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā)
c)
……….(ierakstīt datumu) no………….………. (ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no
kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā);]
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas datuma šis zirgs nav bijis saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai lipīgas
slimības, kuras var pārnest uz zirgiem;
transportēšana tiks īstenota tā, lai visos pārvadājuma posmos būtu sekmīgi aizsargāta zirga veselība un labturība;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu;
ir izpildīti transportēšanas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir piemērojami saskaņā ar
līdzi dotā veselības sertifikāta II.5. punktu;
ir plānots, ka zirgs no Savienības tiks izvests ………………………….…… (datums) caur………………………………
robežpunktu (ierakstīt izvešanas robežpunkta nosaukumu).
Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

(2)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi, ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu (tādu kā krotālija, tetovējums, degzīme, transponders) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Ja dzīvniekam ir līdzi dota pase, jābūt norādītam tās numuram un to validējušās kompetentās iestādes nosaukumam.
Vecums: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
Dzimums: (M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts).
LIEKO SVĪTROT.
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15. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN
DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI CAUR SAVIENĪBU TRANZĪTĀ VESTU
ZIRGUS, KURI IR PAREDZĒTI NOKAUŠANAI (PARAUGS “EQUI-TRANSIT-Y”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
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II.
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
Zirgi(1), kas ietilpst I daļā aprakstītajā sūtījumā:
II.1.
II.1.1. ir paredzēti, lai tos nokautu lietošanai pārtikā, un nav paredzēti, lai tos nokautu sakarā ar tādu
slimību izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem;
II.1.2. ir dzīvnieki, kam klīniskajā izmeklējumā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(2), kas
48 stundu laikā pirms izvešanas veikts
( 3)
vai nu [no reģistrētā izcelsmes objekta nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā;]
( 3)
vai [no objekta, kuru nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kompetentā iestāde apstiprinājusi
zirgu savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras, kā
Komisijas
Deleģētās
regulas
(ES) 2019/2035
5. pantā
noteiktās
prasības;]

II.2.

nav novērotas tādu slimību klīniskās pazīmes vai simptomi, kuras attiecībā uz zirgiem norādītas
Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, par kurām apliecinājums sniegts šā sertifikāta II.2. līdz II.5. punktā, arī attiecībā
uz nosūtīšanu no savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieku sūtījuma operators un kas ietilpst
šajā sertifikātā.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu
II.2.1.

I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no …………………... (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai zonas
nosaukumu), proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas datumā ir kods
………..…(4) un kura ir ……sanitārajā grupā(4).
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešu laikā
pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem
zirgiem) vai epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešu laikā pirms
pārvietošanas datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu
ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, izcelsmes objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]]
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[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieki pārvietoti, izcelsmes objektā ir ziņots
par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(5), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, attiecībā uz tripanosomozi ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 4)
vai nu [par tripanosomozi šajā izcelsmes objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma,
kurā šie dzīvnieki pārvietoti.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, šajā izcelsmes objektā ir
ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi
attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušajiem dzīvniekiem uz
tripanosomozi ir veikta imūnfermentatīvā analīze (ELISA) vai aglutinācijas
plāksnes tests (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(5), un iegūtie rezultāti ir
negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks tajā nonāvēts un iznīcināts
vai nokauts.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par vaislas sērgu šajā izcelsmes objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma,
kurā šie dzīvnieki pārvietoti.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, šajā izcelsmes objektā ir
ziņots par vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie
zirgu ērzeļi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus zirgu tēviņus,
ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(5) ir testēti
uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
vai
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[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]]
II.2.7. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kurā:
( 3)
vai nu [12 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 3)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas no brīža, kad objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos ar
vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju agara gelā
(AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(5) ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]
( 3)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]
II.2.8. I daļā aprakstītie zirgi ir no izcelsmes objekta, kur:
II.2.8.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.8.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav ziņots par Sibīrijas
mēri nagaiņiem.
II.2.9. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītie zirgi 30 dienu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki pārvietoti, nav bijuši saskarē ar
turētiem dzīvniekiem, kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz
II.2.8.1. punktā minētajām prasībām, bet 15 dienu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki
pārvietoti, — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst II.2.8.2. punktā minētajai prasībai.
Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
vai

II.3.

II.3.1.

I daļā aprakstītie zirgi nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ir uzturējušies 90 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma;
(3)vai nu [II.3.2.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta A, B, C, D
vai G sanitārajā grupā un 30 dienu laikā pirms datuma, kurā tie pārvietoti no izcelsmes objekta,
ir turēti pirmseksporta izolācijā.]
(3)(6)vai [II.3.2.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E sanitārajā
grupā, un 40 dienu laikā pirms datuma, kurā tie pārvietoti no izcelsmes objekta, ir turēti
(3)vai nu [izolācijā izcelsmes objektā, kas aizsargāts pret vektorkukaiņiem.]]]
( 3)
vai
[veterinārārsta uzraudzītā izcelsmes objektā, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE)
nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
(3)[II.3.3. Pēc tam, kad sūtījumā ietilpstošie zirgi, kas aprakstīti I daļā, ir izvesti no attiecīgā izcelsmes
objekta, un tieši pirms to nosūtīšanas no attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ne vairāk kā
6 dienas ir turēti II.1.2. punktā minētajā savākšanas operāciju veikšanai apstiprinātajā objektā.
Apstiprinātajā objektā, kas atbilst prasībām, kuras attiecībā uz objektiem izvirzītas II.2. punktā,
to veselības statusu faktiski aizsargājuši šo dzīvnieku turēšanas apstākļi, un tie nav bijuši saskarē
ar zirgiem, kuri neatbilst šā sertifikāta II.2., II.3.1, II.3.2. un II.4. punktā izvirzītajām prasībām.]
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Vakcinācijas un veselības testu apliecinājums
II.4.1.

I daļā aprakstītie zirgi nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā nav vakcinēti pret Āfrikas zirgu
mēri, un nav informācijas, kas liecinātu par iepriekšēju vakcināciju.
I daļā aprakstītie zirgi 60 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma nav vakcinēti pret Venecuēlas
II.4.2.
zirgu encefalomielītu, un ir no objekta, kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā
24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots.
(3)vai nu [II.4.3.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no Islandes, kas ir sertificēta kā no zirgu infekciozās anēmijas
oficiāli brīva valsts, kurā dzīvnieki bez pārtraukuma ir uzturējušies kopš dzimšanas,
nesaskaroties ar zirgiem, kas Islandē ievesti no citām zemēm.]
(3)vai
[II.4.3.
Izmantojot asins paraugu, kas ņemts …………… (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms
pārvietošanas datuma, I daļā aprakstītie zirgi ar imūndifūzijas reakcija agaru gelā (AGID jeb
Koginsa testu) vai ELISA ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju (5), un iegūtie rezultāti visos
gadījumos ir negatīvi.]
(3)[II.4.4.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta B, D vai E
sanitārajā grupā, vai no tādas valsts vai teritorijas, kurā 36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas
datuma ir ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un uz šo
infekciju ir testēti ar komplementa saistīšanas reakciju (5) seruma atšķaidījumā 1 pret 5,
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma.
(3)[II.4.5.
I daļā aprakstītie zirgi ir par 270 dienām vecāki nekastrēti vīrišķi vai sievišķi zirgi un tiek
nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kas iekļauta B, D vai E sanitārajā grupā, vai no
valsts, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par vaislas sērgu, un uz šo
infekciju ir testēti ar komplementa saistīšanas reakciju (5) seruma atšķaidījumā 1 pret 5,
izmantojot asins paraugu, kas ņemts……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā
pirms pārvietošanas datuma.]
(3)[II.4.6.
I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas, kas iekļauta E
sanitārajā grupā, no Brazīlijas, Bolīvijas, Urugvajas, Malaizijas (pussalas) vai no tādas valsts
vai teritorijas, kurā 24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma ir ziņots par tripanosomozi,
un, visos gadījumos iegūstot negatīvu rezultātu, uz šo infekciju ir testēti ar aglutinācijas
plāksnes testu (CATT)(5) seruma atšķaidījumā 1 pret 4, izmantojot asins paraugu, kas ņemts
……………………. (ierakstīt datumu), 30 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma.]
(3)(6)[II.4.7. I daļā aprakstītie zirgi ir nosūtīti no valsts, tās teritorijas vai zonas, kas ir iekļauta E sanitārajā
grupā, un
(3)vai

nu [izmantojot asins paraugus, kas ņemti divos piegājienos ar 21 līdz 30 dienu starplaiku,
…………………… (ierakstīt datumu) un ………………… (ierakstīt datumu), un otrais no tiem
ņemts 10 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma, tie vienā un tajā pašā laboratorijā, vienā un
tajā pašā dienā ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēti uz Āfrikas zirgu mēri(7), un
iegūtie rezultāti visos gadījumos ir negatīvi.]]
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[izmantojot asins paraugu, kas ņemts ……………… (ierakstīt datumu), 21 dienas laikā pirms
pārvietošanas datuma, tie ar netiešo ELISA vai bloķējošo ELISA ir testēti uz Āfrikas zirgu
mēri(7), un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE)
nosūtīšanas valsti vai teritoriju ir atzinusi par oficiāli brīvu no Āfrikas zirgu mēra.]]
Transportēšanas nosacījumu izpildes apliecinājums
(3)vai

II.5.

II.5.1.

II.5.2.
II.5.3.

Ir veikti tādi pasākumi, lai šo dzīvnieku sūtījumu transportētu tieši uz Savienību, tiem pēc
sertifikācijas nenonākot savākšanas operācijās ārpus Savienības un nesaskaroties ar citiem
zirgiem, kas neatbilst vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā
sertifikātā.
Ir veikti un verificēti tādi pasākumi, lai laikā no sertifikācijas līdz nosūtīšanai uz Savienību
nebūtu pieļauta saskare ar citiem zirgiem, kuri neatbilst vismaz tādām pašām veselības
prasībām, kā aprakstīts šajā veterinārajā sertifikātā.
Transportlīdzekļi vai konteineri, kuros dzīvnieki tiks iekrauti, ir pirms iekraušanas iztīrīti un ar
nosūtīšanas valstī, kas ir trešā valsts, oficiāli apstiprinātu dezinfekcijas līdzekli dezinficēti, un
būvēti tā, lai pārvešanas laikā no tiem nevarētu izkļūt ekskrementi, urīns, pakaiši vai barība.

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.

I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekiem jābūt individuāli identificētiem ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma
a), c), e) vai g) punktā un kas dod iespēju uz dzīvniekiem attiecināt konkrēto
veterināro/oficiālo sertifikātu. Norādīt identifikācijas sistēmu un izmantoto dzīvnieka
anatomisko vietu.

II daļa.
Sūtījumā var būt viens vai vairāki zirgi.
(2)
Sertifikātam jābūt izdotam 48 stundu laikā pirms tam, kad dzīvnieki iekrauti nosūtīšanai uz galamērķa
dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki iekrauti vai nu pirms datuma, no kura tos atļauts no II.1.1. ailē
minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai daļas ievest Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz zirgu
ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.
(3)
Lieko svītrot.
(4)
Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.
(5)
Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop .
(6)
Apgalvojumus, kas visā pilnībā attiecas tikai uz sanitāro grupu, kas nav sanitārā grupa, kurā ir iekļauta
nosūtīšanas valsts, tās teritorija vai zona, var izlaist, ja vien tiek saglabāta turpmāko paziņojumu
numerācija.
(7)
Eiropas Savienības references laboratorija Āfrikas zirgu mēra jomā: Āfrikas zirgu mēra testu apraksts:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx.
(1)
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O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

L 113/558

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

31.3.2021.

Vešanai tranzītā caur Savienību paredzēta zirgu sūtījuma atbildīgā operatora deklarācija: zirgi,
kuri ir paredzēti nokaušanai
Dzīvnieku identifikācija(1)
Kopskaits

Suga
(zinātniskais
nosaukums)
……………………….

Identifikācijas sistēma
……………………….

Identifikācijas numurs

Skaits

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā nokaušanai paredzētu zirgu sūtījuma operators, ar šo deklarēju, ka:
-

-

šie dzīvnieki nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ir uzturējušies vismaz 90 dienas pirms pārvietošanas datuma;
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas dienas šie dzīvnieki nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai
lipīgas slimības, kuras var pārnest uz zirgiem;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu;
ir izpildīti transportēšanas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu piemērojami saskaņā ar
līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.5. punktu;
transportēšana tiks īstenota tā, lai pārvadājumā uz Eiropas Savienību visos posmos būtu sekmīgi aizsargāta dzīvnieku
veselība un labturība;
dzīvniekus nosūtīs
(2)
vai nu [no nosūtīšanas objekta tieši uz galamērķa kautuvi, tiem nenonākot saskarē ar citiem zirgiem, kam ir atšķirīgs
veselības statuss;]
(2)
vai
[no zirgu savākšanas operāciju veikšanai apstiprināta objekta tieši uz galamērķa kautuvi, tiem nenonākot
saskarē ar citiem zirgiem, kam ir atšķirīgs veselības statuss;]
ir veikti tādi pasākumi, lai šos dzīvniekus pa Eiropas Savienības teritoriju pārvietotu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005;
ir plānots, ka dzīvnieki no Eiropas Savienības tiks izvesti………………….. (ierakstīt datumu (dd/mm/gggg)) caur
………………………………. (ierakstīt izvešanas robežkontroles punkta nosaukumu un vietu) robežkontroles punktu.

Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

(2)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekiem jābūt individuāli identificētiem ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā un kas dod iespēju uz dzīvniekiem attiecināt konkrēto veterināro/oficiālo sertifikātu. Norādīt identifikācijas sistēmu
(tādu kā krotālija, tetovējums, degzīme, transponders) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Lieko svītrot.
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16. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN
DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI SAVIENĪBĀ ATPAKAĻ IEVESTU ZIRGU
SKRIEŠANĀS SACĪKSTĒM, SACENSĪBĀM UN KULTŪRAS PASĀKUMIEM
PAREDZĒTUS REĢISTRĒTUS ZIRGUS PĒC TAM, KAD TIE BIJUŠI
EKSPORTĒTI UZ LAIKU, KAS NEPĀRSNIEDZ 30 DIENAS (PARAUGS “EQUI-REENTRY-30”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reģistrēts zirgs

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Atpakaļievešanai
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I.24.
I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-RE-ENTRY-30”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
I daļā aprakstītais zirgs:
II.1.
II.1.1. ir reģistrēts zirgs, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta 30. punktā, un nav
paredzēts, lai to nokautu sakarā ar tādu slimību izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem;
II.1.2. ir dzīvnieks, kam klīniskajā izmeklējumā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(1) nav
novērotas pazīmes vai simptomi, kuri liecina par Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā
norādītām zirgu slimībām, un šis izmeklējums veikts 48 stundu laikā vai pēdējā darbdienā pirms
pārvietošanas no reģistrētā objekta;
II.1.3. atbilst prasībām, kā apliecināts šā sertifikāta II.2. līdz II.3. punktā;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieka operators un kas ietilpst šajā
sertifikātā.
II.2.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu

II daļa. Apliecinājums

II.2.1.

Šis dzīvnieks tiek nosūtīts no …………… (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu),
proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas datumā ir kods …………… (2)
un kura ir………..… sanitārajā grupā(2).
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītais zirgs ir no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešu laikā pirms
datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem zirgiem) vai
epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešu laikā pirms pārvietošanas
datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu
ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(4), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-RE-ENTRY-30”
( 3)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz tripanosomozi ir īstenota
Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par tripanosomozi objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks
pārvietots.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušie dzīvnieki uz
tripanosomozi ir testēti ar imūnfermentatīvo analīzi (ELISA) vai ar
aglutinācijas plāksnes testu (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(4), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas
sugas dzīvnieks.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā
dzīvnieks pārvietots.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie
zirgu ērzeļi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus zirgu tēviņus,
ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(4) ir testēti
uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]]
vai
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II.2.7.

II.3.
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I daļā aprakstītais zirgs 60 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, nav vakcinēts pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un
( 3)
vai nu [tas ir no objekta, kas atrodas valstī vai teritorijā, kurā par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav
ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms pārvietošanas datuma.]
( 3)
vai
[tas ir no objekta, kur par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots 6 mēnešu laikā pirms tā
pārvietošanas datuma un kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā 24 mēnešu laikā
pirms zirga pārvietošanas datuma ir īstenota Venecuēlas zirgu encefalomielīta uzraudzības un
izskaušanas programma(2), ko atzinusi Eiropas Savienība.]
II.2.8. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
( 3)
vai nu [12 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 3)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas pēc tīrīšanas un dezinfekcijas, kura izdarīta pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos ar
vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju agara gelā
(AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(4) ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]
( 3)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]
II.2.9. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
II.2.9.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.9.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Sibīrijas
mēri nagaiņiem.
II.2.10. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītais zirgs 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem dzīvniekiem,
kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz II.2.9.1. punktā minētajām
prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst
II.2.9.2. punktā minētajai prasībai.
Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
II.3.1. I daļā aprakstītais zirgs valstī, tās teritorijā vai zonā, no kuras tas nosūtīts, importēts
………………………………… (ierakstīt datumu)
(3)vai nu [tieši no Eiropas Savienības dalībvalsts……………………..… (ierakstīt ES dalībvalsts
nosaukumu).]
(3)vai
[no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas …………………… (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai
zonas nosaukumu), no kuras Savienībā ir atļauts ievest reģistrētus zirgus, turklāt ar vismaz tikpat
stingriem nosacījumiem, kā norādīts šajā sertifikātā.]
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II.3.2.

Dzīvnieks, kas aprakstīts I daļā, no Eiropas Savienības ir izvests vēlāk nekā pirms 30 dienām un
kopš izvešanas no Eiropas Savienības bijis tikai tādās valstīs, to teritorijās vai zonās (2), kas
iekļautas tajā pašā sanitārajā grupā kā tās, no kurām tas nosūtīts, un uzturējies objektos
veterinārā uzraudzībā, turēts atsevišķos staļļos, nenonākot saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem,
kuriem ir zemāks veselības statuss, izņemot zirgu skriešanās sacīkšu, sacensību vai kultūras
pasākumu laiku.

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.

I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma
a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar
alternatīvu metodi (piem., ar degzīmi), ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu un izmantoto dzīvnieka anatomisko
vietu. Jānorāda līdzi dotās pases numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā
arī kompetentās validētājiestādes nosaukums.
“Vecums”: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
“Dzimums”: M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts.

II daļa.
(1)

Šim sertifikātam jābūt izdotam 48 stundu laikā no iekraušanas brīža vai pēdējā darbdienā, pirms dzīvnieks
iekrauts nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu pirms datuma, no kura
tos atļauts no II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.

(2)

Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.

(3)

Lieko svītrot.

31.3.2021.
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Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop .

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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Atpakaļievešanai Savienībā paredzētu zirgu operatora deklarācija: reģistrēts zirgs, kas
tiek ievests atpakaļ pēc pagaidu eksportēšanas dalībai zirgu skriešanās sacīkstēs,
sacensībās un kultūras pasākumos

Dzīvnieka identifikācija(1)
Suga
(zinātniskais
nosaukums)
Equus caballus

Identifikācijas sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

Dzimums

……………………….

……………………….

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā reģistrētā zirga operators, ar šo deklarēju, ka:
šis reģistrētais zirgs
(2)
vai nu
[no Savienības uz nosūtīšanas valsti ticis uz laiku eksportēts …………………... (ierakstīt datumu), vēlāk
nekā 30 dienas pirms šīs deklarācijas izsniegšanas;]
(2)
vai
[nosūtīšanas valstī ievests ……………….. (ierakstīt datumu) no………….……….(ierakstīt tās valsts
nosaukumu, no kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī);]
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas dienas šis zirgs nav bijis saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai lipīgas
slimības, kuras var pārnēsāt uz zirgiem;
transportēšana tiks īstenota tā, lai visos pārvadājuma posmos būtu sekmīgi aizsargāta zirga veselība un labturība;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu.
Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi, ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu (tādu kā tetovējums, degzīme, transponders u. tml.) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Jānorāda līdzi dotās pases numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā arī pasi validējušās kompetentās iestādes nosaukums.
Vecums: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
Dzimums: (M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts).

(2)

Lieko svītrot.

31.3.2021.
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17. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN
DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI SAVIENĪBĀ ATPAKAĻ IEVESTU
SACENSĪBĀM PAREDZĒTUS REĢISTRĒTUS ZIRGUS PĒC TAM, KAD TIE UZ
LAIKU, KAS NEPĀRSNIEDZ 90 DIENAS, EKSPORTĒTI DALĪBAI FÉDÉRATION
EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) AIZBILDNĪBĀ ORGANIZĒTOS JĀŠANAS
SPORTA PASĀKUMOS (PARAUGS [“EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”)
(Olimpisko spēļu priekšsacīkstes, paralimpiskās spēles, Pasaules Jāšanas sporta spēles / Pasaules čempionāts,
Āzijas Jāšanas sporta spēles, Amerikas Jāšanas sporta spēles (to vidū Visamerikas spēles, Dienvidamerikas
spēles, Vidusamerikas un Karību valstu spēles), Apvienoto Arābu Emirātu Izturības pasaules kauss, LG Pasaules
čempionāts, Apvienoto Arābu Emirātu Starptautiskā Konkūra līga)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgs

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

□ Atpakaļievešanai
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I.24.
I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
I daļā aprakstītais zirgs:
II.1.
II.1.1. ir reģistrēts zirgs, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta 30. punktā, un nav
paredzēts, lai to nokautu sakarā ar tādu slimību izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem;
II.1.2. ir dzīvnieks, kam klīniskajā izmeklējumā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(1) nav
novērotas pazīmes vai simptomi, kuri liecina par Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā
norādītām zirgu slimībām, un šis izmeklējums veikts 48 stundu laikā vai pēdējā darbdienā pirms
pārvietošanas no reģistrētā objekta;
II.1.3. atbilst prasībām, kā apliecināts šā sertifikāta II.2. līdz II.3. punktā;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieka operators un kas ietilpst šajā
sertifikātā.
II.2.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu

II daļa. Apliecinājums

II.2.1.

Šis dzīvnieks tiek nosūtīts no …………… (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu),
valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas datumā ir kods …………… (2) un
kura ir………..… sanitārajā grupā(2);
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītais zirgs ir no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešu laikā pirms
datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem zirgiem) vai
epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešu laikā pirms pārvietošanas
datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu
ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(4), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
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( 3)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz tripanosomozi ir īstenota
Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par tripanosomozi objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks
pārvietots;]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušie dzīvnieki uz
tripanosomozi ir testēti ar imūnfermentatīvo analīzi (ELISA) vai ar
aglutinācijas plāksnes testu (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(4), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas
sugas dzīvnieks.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā
dzīvnieks pārvietots.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie
zirgu ērzeļi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus zirgu tēviņus,
ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(4) ir testēti
uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas pēc datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts.]]]
vai
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I daļā aprakstītais zirgs 60 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, nav vakcinēts pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un
( 3)
vai nu [tas ir no objekta, kas atrodas valstī vai teritorijā, kurā par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav
ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms pārvietošanas datuma.]
( 3)
vai
[tas ir no objekta, kur par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots 6 mēnešu laikā pirms tā
pārvietošanas datuma un kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā 24 mēnešu laikā
pirms zirga pārvietošanas datuma ir īstenota Venecuēlas zirgu encefalomielīta uzraudzības un
izskaušanas programma(2), ko atzinusi Eiropas Savienība.]
II.2.8. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
( 3)
vai nu [12 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 3)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas pēc tīrīšanas un dezinfekcijas, kura izdarīta pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos ar
vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju agara gelā
(AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(4) ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]
( 3)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]
II.2.9. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
II.2.9.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.9.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Sibīrijas
mēri nagaiņiem.
II.2.10. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītais zirgs 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem dzīvniekiem,
kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz II.2.9.1. punktā minētajām
prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst
II.2.9.2. punktā minētajai prasībai.
Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
II.3.1. I daļā aprakstītais zirgs valstī, tās teritorijā vai zonā, no kuras tas nosūtīts, importēts
………………………………… (ierakstīt datumu)
(3)vai nu [tieši no Eiropas Savienības dalībvalsts……………………..… (ierakstīt ES dalībvalsts
nosaukumu).]
(3)vai
[no tādas valsts, tās teritorijas vai zonas …………………… (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai
zonas nosaukumu), no kuras Savienībā ir atļauts ievest zirgus, turklāt ar vismaz tikpat stingriem
nosacījumiem, kā norādīts šajā sertifikātā.]

L 113/572

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”

II.3.2.
Dzīvnieks no Eiropas Savienības izvests
(3)vai nu [vēlāk nekā pirms 30 dienām un kopš izvešanas no Eiropas Savienības bijis tikai tādās valstīs, to
teritorijās vai zonās (1), kas iekļautas tajā pašā sanitārajā grupā kā tās, no kurām tas nosūtīts, un
uzturējies objektos veterinārā uzraudzībā, atsevišķos staļļos, nenonākot saskarē ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem, kuriem ir zemāks veselības statuss, izņemot sacensību laiku, un piedalījies
sacensībās vai turēts staļļos kopā ar zirgiem, kas piedalās LG Pasaules čempionātā
(3)vai nu [Mehiko aglomerācijā, Meksikā.]
(3)un/vai [Maiami, Amerikas Savienotajās Valstīs.]
(3)vai
[Šanhajā, Ķīnā.]]
(3)vai
[vēlāk nekā pirms 60 dienām un kopš izvešanas no Savienības bijis tikai tādās valstīs, to
teritorijās vai zonās (1), kas iekļautas tajā pašā sanitārajā grupā kā tās, no kurām tas nosūtīts, un
uzturējies objektos veterinārā uzraudzībā, atsevišķos staļļos, nenonākot saskarē ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem, kuriem ir zemāks veselības statuss, izņemot sacensību laiku, un piedalījies
sacensībās vai turēts staļļos kopā ar zirgiem, kas piedalās
(3)vai nu [Āzijas spēlēs………………………….………...……….. (ierakstīt vietu).]]
(3)vai
[Amerikas spēlēs (5)………………..…………….…............. (ierakstīt vietu).]]
(3)vai
[Apvienoto Arābu Emirātu Izturības pasaules kausā.]]
(3)vai
[vēlāk nekā pirms 90 dienām un kopš izvešanas no Savienības bijis tikai tādās valstīs, to
teritorijās vai zonās (1), kas iekļautas tajā pašā sanitārajā grupā kā tās, no kurām tas nosūtīts, un
uzturējies objektos veterinārā uzraudzībā, atsevišķos staļļos, nenonākot saskarē ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem, kuriem ir zemāks veselības statuss, izņemot sacensību laiku, un piedalījies
sacensībās vai turēts staļļos kopā ar zirgiem, kas piedalās
(3)vai nu [olimpisko spēļu priekšsacīkstēs ……….…….…………(ierakstīt vietu).]]
(3)vai
[olimpiskajās spēlēs……………………..………………….. (ierakstīt vietu).]]
(3)vai
[paraolimpiskajās
spēlēs………………………………………………..
(ierakstīt
vietu).]]
(3)vai
[Pasaules Jāšanas sporta spēlēs/Pasaules čempionātā ……………..(ierakstīt vietu).]]
(3)vai
[Apvienoto Arābu Emirātu Starptautiskajā Konkūra līgā.]]
Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.8. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.

I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma
a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar
alternatīvu metodi (piem., ar degzīmi), ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu un izmantoto dzīvnieka anatomisko
vietu. Jānorāda līdzi dotās pases numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā
arī kompetentās validētājiestādes nosaukums.
“Vecums”: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
“Dzimums”: M = vīrišķās kārtas, F = sievišķās kārtas, C = kastrāts.

II daļa.
(1)

Sertifikātam jābūt izdotam 48 stundu laikā pirms iekraušanas vai pēdējā darbdienā, pirms dzīvnieks iekrauts
nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu pirms datuma, no kura
tos atļauts no II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.

(2)

Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.

(3)

Lieko svītrot.

(4)

Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop .

(5)

To vidū Visamerikas spēles, Dienvidamerikas spēles, Vidusamerikas un Karību valstu spēles.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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Atpakaļievešanai Savienībā paredzētu zirgu operatora deklarācija: reģistrēti zirgi, kas
tiek ievesti atpakaļ pēc pagaidu eksportēšanas dalībai zirgu skriešanās sacīkstēs,
sacensībās un kultūras pasākumos

Dzīvnieka identifikācija(1)
Suga
(zinātniskais
nosaukums)
Equus caballus

Identifikācijas sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

Dzimums

……………………….

……………………….

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā reģistrētā zirga operators, ar šo deklarēju, ka:
šis reģistrētais zirgs
(2)
vai nu
[no Savienības uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu uz laiku eksportēts
…………………...…………………... (ierakstīt datumu), vēlāk nekā 90 dienas pirms šīs deklarācijas
izsniegšanas;]
(2)
vai
[nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ievests ……………….. (ierakstīt datumu) no
………….……….(ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās
teritorijā vai zonā);]
šis reģistrētais zirgs ir uz laiku eksportēts no Savienības, lai piedalītos
(2)
vai nu
[Āzijas spēlēs………………………….………...……….. (ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[Amerikas spēlēs………………..…………….…............. (ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[Apvienoto Arābu Emirātu Izturības pasaules kausā;]
(2)
vai
[olimpisko spēļu priekšsacīkstēs ……….…….…………(ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[olimpiskajās spēlēs……………………..…………………….. (ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[paraolimpiskajās spēlēs……………………………………………….. (ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[Pasaules Jāšanas sporta spēlēs………………………………….. (ierakstīt vietu);]
(2)
vai
[LG Pasaules čempionātā, kurš notiek
(2)
vai nu [M ehiko aglomerācijā, M eksikā;]]
(2)
un/vai [M aiami, Amerikas Savienotajās Valstīs;]]
(2)
(2)

-

vai

vai

[Šanhajā, Ķīnā;]]

[Apvienoto Arābu Emirātu Starptautiskajā Konkūra līgā;]

15 dienu laikā pirms nosūtīšanas dienas šis zirgs nav bijis saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai lipīgas
slimības, kuras var pārnēsāt uz zirgiem;
transportēšana tiks īstenota tā, lai visos pārvadājuma posmos būtu sekmīgi aizsargāta zirga veselība un labturība;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu.

Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi, ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu (tādu kā tetovējums, degzīme, transponders u. tml.) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Jānorāda līdzi dotās pases numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā arī pasi validējušās kompetentās iestādes nosaukums.
Vecums: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
Dzimums: (M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts).

(2)

Lieko svītrot.

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

L 113/575

18. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA UN DEKLARĀCIJAS PARAUGS. SERTIFIKĀTS UN
DEKLARĀCIJA, KAS VAJADZĪGI, LAI SAVIENĪBĀ ATPAKAĻ IEVESTU
REĢISTRĒTUS SACĪKŠU ZIRGUS, KURI UZ LAIKU, KAS NEPĀRSNIEDZ
90 DIENAS, BIJUŠI EKSPORTĒTI DALĪBAI KONKRĒTĀS ZIRGU SKRIEŠANĀS
SACĪKSTĒS AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS,
HONKONGĀ, JAPĀNĀ, SINGAPŪRĀ, APVIENOTAJOS ARĀBU EMIRĀTOS VAI
KATARĀ (PARAUGS “EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”)
(starptautiskās grupas/klases sanāksmes, Japānas kauss, Melburnas kauss, Dubaijas zirgu skriešanās sacīkšu
pasaules kauss, Honkongas starptautiskās zirgu skriešanās sacīkstes).
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Reproduktīvie produkti

□ Reģistrēts zirgs

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

□ Atpakaļievešanai
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I.24.
I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
I daļā aprakstītais zirgs:
II.1.
II.1.1. ir reģistrēts zirgs, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 2. panta 30. punktā, un nav
paredzēts tam, lai to nokautu sakarā ar tādu slimību izskaušanu, ko var pārnēsāt uz zirgiem;
II.1.2. ir dzīvnieks, kam klīniskajā izmeklējumā ………………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg)(1) nav
novērotas pazīmes vai simptomi, kuri liecina par Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 sarakstā
norādītām zirgu slimībām, un šis izmeklējums veikts 48 stundu laikā vai pēdējā darbdienā pirms
pārvietošanas no reģistrētā objekta;
II.1.3. atbilst prasībām, kā apliecināts šā sertifikāta II.2. līdz II.3. punktā;
II.1.4. ir ar līdzi dotu rakstisku deklarāciju, ko parakstījis šā dzīvnieka operators un kas ietilpst šajā
sertifikātā.
Apliecinājums par nosūtīšanas trešo valsti, tās teritoriju vai zonu un objektu
II.2.

II daļa. Apliecinājums

II.2.1.

Šis dzīvnieks tiek nosūtīts no …………… (ierakstīt valsts, tās teritorijas vai zonas nosaukumu),
proti, valsts, tās teritorijas vai zonas, kurai šā sertifikāta izdošanas datumā ir kods …………… (2)
un kura ir………..… sanitārajā grupā(2).
II.2.2. Nosūtīšanas valstī vai teritorijā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri,
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri.
II.2.3. I daļā aprakstītais zirgs ir no tādas valsts, tās teritorijas vai daļas, kur 24 mēnešu laikā pirms
datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav bijis klīnisku, seroloģisku (nevakcinētiem zirgiem) vai
epidemioloģisku pierādījumu par Āfrikas zirgu mēri un 12 mēnešu laikā pirms pārvietošanas
datuma pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts.
II.2.4. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Burkholderia mallei
infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Burkholderia mallei infekciju (zirgu
ļaunajiem ienāšiem) ir īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas
programma(2) , un
( 3)
vai nu [36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nosūtīšanas objektā nav
ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem).]]
( 3)
vai
[36 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti, objektā atlikušie dzīvnieki ar
komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5 ir testēti uz
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem)(4), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]]
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Se rtifikāta paraugs “EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”
( 3)

[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā nonāvēts un iznīcināts.]]]
II.2.5. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā pirms pārvietošanas datuma nav ziņots par tripanosomozi.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz tripanosomozi ir īstenota
Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par tripanosomozi objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks
pārvietots;]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz sešus mēnešus pēc pēdējā
inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, tajā atlikušie dzīvnieki uz
tripanosomozi ir testēti ar imūnfermentatīvo analīzi (ELISA) vai ar
aglutinācijas plāksnes testu (CATT) seruma atšķaidījumā 1 pret 4(4), un
iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas
sugas dzīvnieks.]]]
II.2.6. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kas atrodas valstī, tās teritorijā vai daļā, kurā:
( 3)
vai nu [24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par vaislas sērgu.]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, attiecībā uz vaislas sērgu ir
īstenota Eiropas Savienības atzīta uzraudzības un izskaušanas programma(2) , un
( 3)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā
dzīvnieks pārvietots.]]
( 3)
vai
[24 mēnešu laikā pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, šajā objektā ir ziņots par
vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad
inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie
zirgu ērzeļi izkastrēti, objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus zirgu tēviņus,
ar komplementa saistīšanas reakciju seruma atšķaidījumā 1 pret 5(4) ir testēti
uz vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]
( 3)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam,
kad pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]]
vai
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II.2.7.

II.3.
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I daļā aprakstītais zirgs 60 dienu laikā pirms datuma, kurā tas pārvietots, nav vakcinēts pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu, un
( 3)
vai nu [tas ir no objekta, kas atrodas valstī vai teritorijā, kurā par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav
ziņots 24 mēnešu laikā tieši pirms pārvietošanas datuma.]
( 3)
vai
[tas ir no objekta, kur par Venecuēlas zirgu encefalomielītu nav ziņots 6 mēnešu laikā pirms tā
pārvietošanas datuma un kas atrodas tādā valstī, tās teritorijā vai zonā, kurā 24 mēnešu laikā
pirms zirga pārvietošanas datuma ir īstenota Venecuēlas zirgu encefalomielīta uzraudzības un
izskaušanas programma(2), ko atzinusi Eiropas Savienība.]
II.2.8. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
( 3)
vai nu [12 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par zirgu
infekciozo anēmiju.]
( 3)
vai
[12 mēnešu laikā pirms datuma, kurā šis dzīvnieks pārvietots, ir ziņots par zirgu infekciozo
anēmiju, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 3)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas pēc tīrīšanas un dezinfekcijas, kura izdarīta pēc tam,
kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai nokauti, ņemti divos piegājienos ar
vismaz 90 dienu starplaiku, objektā atlikušie zirgi ar imūndifūzijas reakciju agara gelā
(AGID vai Koginsa testu) vai ELISA(4) ir testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi.]]
( 3)
vai
[vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā objekts iztīrīts un dezinficēts pēc tam, kad
pēdējais zirgs tajā vai nu nonāvēts un iznīcināts, vai nokauts.]]
II.2.9. I daļā aprakstītais zirgs ir no objekta, kurā:
II.2.9.1. 30 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par
trakumsērgas vīrusa infekciju turētiem sauszemes dzīvniekiem;
II.2.9.2. 15 dienu laikā tieši pirms datuma, kurā dzīvnieks pārvietots, nav ziņots par Sibīrijas
mēri nagaiņiem.
II.2.10. Ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms un kā deklarējis operators, I daļā
aprakstītais zirgs 30 dienu laikā pirms pārvietošanas nav bijis saskarē ar turētiem dzīvniekiem,
kas pieder pie sarakstā norādītajām sugām un neatbilst II.2.3. līdz II.2.9.1. punktā minētajām
prasībām, bet 15 dienu laikā pirms pārvietošanas — ar attiecīgiem dzīvniekiem, kas neatbilst
II.2.9.2. punktā minētajai prasībai.
Uzturēšanās vietas un pirmseksporta izolācijas apliecinājums
II.3.1. I daļā aprakstītais zirgs valstī, tās teritorijā vai zonā, no kuras tas nosūtīts, importēts
………………………………… (ierakstīt datumu)
(3)vai nu [tieši no Eiropas Savienības dalībvalsts……………………..… (ierakstīt ES dalībvalsts
nosaukumu), lai piedalītos
(3)vai nu [Japānas kausā;]]
(3)vai
[Melburnas kausā;]]
(3)vai
[Dubaijas zirgu skriešanās sacīkšu pasaules kausā;]]
(3)vai
[Honkongas starptautiskajās zirgu skriešanās sacīkstēs;]]
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(3)vai

II.3.2.

II.3.3.

[no Austrālijas (3), Kanādas (3), Amerikas Savienotajām Valstīm(3), Honkongas (3), Japānas (3),
Singapūras (3), Apvienotajiem Arābu Emirātiem(3) vai Kataras (3), lai piedalītos Starptautiskās
grupas/klases sanāksmēs nosūtīšanas valstī.]
Ciktāl to iespējams noskaidrot un balstoties uz deklarāciju, ko sniedzis tā zirga operators, kuram
līdzi dots ir šis sertifikāts, šis dzīvnieks:
ārpus Eiropas Savienības bez pārtraukuma nav bijis ilgāk par 90 dienām, ietverot plānotās
atgriešanās dienu, kas norādīta šajā sertifikātā;
nav bijis ārpus nosūtīšanas valsts vai — Starptautiskās grupas/klases sanāksmju gadījumā
— ārpus Austrālijas, Kanādas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Honkongas, Japānas,
Singapūras, Apvienotajiem Arābu Emirātiem vai Kataras;
ir uzturējies objektos veterinārā uzraudzībā, izvietots atsevišķos staļļos, nenonākot saskarē
ar zirgiem, kuriem ir zemāks veselības statuss, izņemot skriešanās sacīkšu laiku.
Dzīvnieks nosūtīšanas valstī ir ievests atbilstīgi veterinārajiem nosacījumiem, kas ir vismaz
tikpat stingri, kā noteikts šajā veselības sertifikātā.

Piezīmes.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Nosūtīšanas valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 2. slejā.
“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no
identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma a), c),
e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi
(piem., ar degzīmi), ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas dokumentā (pasē). Norādīt
identifikācijas sistēmu un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu. Jānorāda līdzi dotās pases
numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā arī kompetentās validētājiestādes
nosaukums.
“Vecums”: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
“Dzimums”: M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts.

II daļa.
(1)

Sertifikātam jābūt izdotam 48 stundu laikā pirms iekraušanas vai pēdējā darbdienā, pirms dzīvnieks iekrauts
nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalsti Savienībā.
Ievešanu Savienībā neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu pirms datuma, no kura
tos atļauts no II.1.1. ailē minētās attiecīgās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest Savienībā, vai periodā, kad
attiecībā uz zirgu ievešanu no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi. Salīdzināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 8. un 9. sleju.
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(2)

Šīs valsts, tās teritorijas vai zonas kods un sanitārā grupa, kas attiecīgi norādīti Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā.

(3)

Lieko svītrot.

(4)

Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu slimībās, kuras nav Āfrikas zirgu
mēris: zirgu ļauno ienāšu, tripanosomozes, vaislas sērgas, zirgu infekciozās anēmijas un Venecuēlas zirgu
encefalomielīta testu apraksti: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop .

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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Atpakaļievešanai Savienībā paredzētu zirgu operatora deklarācija: reģistrēti sacīkšu zirgi,
kas tiek ievesti atpakaļ pēc pagaidu eksporta

Dzīvnieka identifikācija(1)
Suga
(zinātniskais
nosaukums)
Equus caballus

Identifikācijas sistēma

Identifikācijas numurs

Vecums

Dzimums

……………………….

……………………….

……………….

…………

Es, apakšā parakstījies augstāk aprakstītā reģistrētā zirga operators, ar šo deklarēju, ka:
šis reģistrētais zirgs
(2)
vai nu
[no Savienības uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu uz laiku eksportēts
…………………...…………………... (ierakstīt datumu), vēlāk nekā 90 dienas pirms šīs deklarācijas
izsniegšanas;]
(2)
vai
[nosūtīšanas valstī, tās teritorijā vai zonā ievests ……………….. (ierakstīt datumu) no
………….……….(ierakstīt tās valsts vai teritorijas nosaukumu, no kuras zirgs ievests nosūtīšanas valstī, tās
teritorijā vai zonā);]
šis reģistrētais zirgs ir uz laiku eksportēts no Savienības, lai piedalītos
(2)
vai nu
[Japānas kausā;]
(2)
vai
[M elburnas kausā;]
(2)
vai
[Dubaijas zirgu skriešanās sacīkšu pasaules kausā;]
(2)
vai
[Honkongas starptautiskajās zirgu skriešanās sacīkstēs;]
(2)
vai
[Starptautiskās grupas/klases sanāksmē Austrālijā(2), Kanādā(2), Amerikas Savienotajās Valstīs(2),
Honkongā(2), Japānā(2), Singapūrā(2), Apvienotajos Arābu Emirātos(2) vai Katarā(2);]
15 dienu laikā pirms nosūtīšanas dienas šis zirgs nav bijis saskarē ar dzīvniekiem, kam ir infekcijas slimības vai lipīgas
slimības, kuras var pārnēsāt uz zirgiem;
transportēšana tiks īstenota tā, lai visos pārvadājuma posmos būtu sekmīgi aizsargāta zirga veselība un labturība;
ir izpildīti uzturēšanās un pirmseksporta izolācijas nosacījumi, kas attiecībā uz nosūtīšanas valsti, tās teritoriju vai zonu ir
piemērojami saskaņā ar līdzi dotā veterinārā sertifikāta II.3. punktu.
Operatora vārds vai nosaukums un adrese: ……………………………………………………..
Datums: …………………………(dd/mm/gggg)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Paraksts)

(1)

Identifikācijas sistēma: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar vienu no identifikācijas līdzekļiem, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
III pielikuma a), c), e) vai g) punktā, vai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu identificētam ar alternatīvu metodi, ja vien tā ir ierakstīta tā identifikācijas
dokumentā (pasē). Norādīt identifikācijas sistēmu (tādu kā tetovējums, degzīme, transponders u. tml.) un izmantoto dzīvnieka anatomisko vietu.
Jānorāda līdzi dotās pases numurs vai, ja pases numura nav, unikālais kods, kā arī pasi validējušās kompetentās iestādes nosaukums.
Vecums: dzimšanas datums (dd/mm/gggg).
Dzimums: (M = vīrišķs, F = sievišķs, C = kastrēts).

(2)

Lieko svītrot.
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19. NODAĻA.
(PARAUGS “CONFINED-RUM”)
1. iedaļa
Tādu dzīvnieku saraksts, kas cēlušies norobežotā objektā, tādam paredzēti un uz ko attiecas
veterinārā sertifikāta paraugs “CONFINED-RUM”, kurš sniegts šīs nodaļas 2. iedaļā
Kārta

Dzimta

Ģintis/sugas

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas
ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison
ssp., Bos ssp. (ieskaitot Bibos, Novibos, Poephagus),
Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (ieskaitot anoa), Budorcas
ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp.,
Damaliscus ssp. (ieskaitot Beatragus), Dorcatragus ssp.,
Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (ieskaitot
Nemorhaedus un Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos
ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp.,
Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp.,
Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca
ssp., Rupicapra ssp., Saigassp., Sigmoceros-Alecelaphus
ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (ieskaitot Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus
ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp.,
Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp.,
Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp.,
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
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2. iedaļa
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2021/403
II PIELIKUMA 19. NODAĻAS 1. IEDAĻAS SARAKSTĀ NORĀDĪTOS
DZĪVNIEKUS, KURI CĒLUŠIES NOROBEŽOTĀ OBJEKTĀ UN TĀDAM
PAREDZĒTI (PARAUGS “CONFINED-RUM”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Norobežotam objektam

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

L 113/585

I.26.
Identifikācijas numurs

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest norobežotiem objektiem paredzētus nagaiņus, kas pieder pie Antilocapridae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas, un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas sarakstā;
II.1.2. izcelsmes objektā ir pastāvīgi atradušies kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma,
kurā tie nosūtīti uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti nagaiņi, kas pieder pie
Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae un Tragulidae dzimtas, un
nav ievesti citi tādu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz tām pašām slimībām kā
nagaiņi, kas pieder pie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae un
Tragulidae dzimtas;

II daļa. Apliecinājums

II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti
vietā, kas neatbilst II.1.9. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar
dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.9. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un govju mēra vīrusa infekciju;
( 1)

[II.1.10.

ir vakcinēti pret:

–

(1)

vakcīnu(-ām)

–

(1)

vakcīnu(-

[Sibīrijas
mēri………………(dd/mm/gggg) ar šādu(-ām)
…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)];

[trakumsērgu
………………(dd/mm/gggg)
ar
šādu(-ām)
ām)…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)]];
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II.1.11. ir no norobežota objekta:
II.1.11.1. kuru kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 30. pantā;
II.1.11.2. uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu, tai
skaitā sarakstā norādītu slimību, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;
II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā 6 mēnešus nav ziņots par šādām slimībām:
–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

[Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,](1)(4)

–

[Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekciju (kontagiozo govju
pleiropneimoniju),](1)(5)

–

[mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju,]

–

[aitu bakām un kazu bakām,](1)(7)

–

[kazu kontagiozo pleiropneimoniju,](1)(8)

–

[nodulārā dermatīta vīrusa infekciju,](1)(9)

–

[Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),](1)(10)

–

Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju,

–

Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)
infekciju,

–

[trakumsērgu,](1)11)

–

infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;

(1)(6)

II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā pēdējās [30 dienas](1)(12)[180 dienas](1)13) nav
ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi) un Sibīrijas mēri;
II.1.11.4. kurā un 10 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
pirms šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par šādām
sarakstā norādītām slimībām:
–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

[Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekciju (kontagiozo govju
pleiropneimoniju),](1)(5)

–

[mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju,]

–

[aitu bakām un kazu bakām,](1)(7)

–

[kazu kontagiozo pleiropneimoniju,](1)(8)

–

[nodulārā dermatīta vīrusa infekciju,](1)(9)

–

[Burkholderia mallei (zirgu ļauno ienāšu) infekciju,](1)(10)

(1)(6)
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–

Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju,

–

Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)
infekciju,

–

[trakumsērgu](1)(11);

II.1.11.5. kurā un 150 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
pirms šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par šādām
sarakstā norādītām slimībām:
–

[Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,](1)(4)

–

infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju,

–

epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju;

vai nu ( 1)

ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots
par mutes un nagu sērgu.]

vai ( 1)

izmantojot paraugus, kas ņemti 10 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību, saskaņā ar
kādu no starptautiskajai tirdzniecībai obligātajiem testiem, kas noteikti Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu
rokasgrāmatā (OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmata), ir viroloģiski vai seroloģiski
testēti uz mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas pierādījumiem, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi; un]

[II.1.12.

[II.1.12.

vai nu ( 1)

vai ( 1)

[II.1.13.

ir no zonas, kurā 48 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots par Rifta
ielejas drudža vīrusa infekciju.]

[II.1.13.

(i) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību ir karantinēti tādā apstiprinātā norobežotā
objekta daļā, kas ir aizsargāta pret vektoriem;
(ii) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību tiem nav novēroti Rifta ielejas drudža
vīrusa infekcijas simptomi;
(iii) pārvadāšanas laikā no i) apakšpunktā minētās pret vektoriem aizsargātās objekta daļas uz
vietu, kur tos iekrauj nosūtīšanai uz Savienību, dzīvnieki bijuši aizsargāti pret vektoriem;
un
(iv) saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu tiem ir veikts vīrusa neitralizācijas
tests, lai iegūtu pierādījumus par Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, pirmoreiz testējot
paraugus, kas ņemti karantīnas perioda sākuma datumā, un otrreiz — paraugus, kas ņemti
vismaz 42 dienas pēc minētā datuma un 10 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību, un
iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]
vai nu ( 1)
[II.1.14.
pret Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju nav vakcinēti un ir no zonas,
kurā šā sertifikāta izdošanas datumā par šo slimību nav ziņots vismaz pēdējos
12 mēnešus;]
vai ( 1)

[II.1.14.

izmantojot paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību, ir
testēti starptautiskajai tirdzniecībai obligātā testā, kurš noteikts OIE Sauszemes
dzīvnieku rokasgrāmatā;]
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vai ( 1)

[II.1.14.

vai nu ( 1)

[II.1.15.

ir jebkura vecuma kastrēti tēviņi;]
ir no zonas, kurā 24 mēnešu laikā pirms šā sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots
par infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;]

vai ( 1)

[II.1.15.

vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas
aizsargātā norobežotā objekta daļā, un
objektā tie saskaņā ar OIE Sauszemes
uz infekciozā katarālā drudža vīrusa
hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju,

vai ( 1)

[II.1.15.

vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību ir karantinēti tādā apstiprinātā
norobežotā objekta daļā, kas ir aizsargāta pret vektoriem, un vismaz 14 dienas pēc
ievešanas norobežotajā objektā tiem saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku
rokasgrāmatu ir veikts PĶR tests infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas un epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekcijas noteikšanai, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

vai ( 1)

[II.1.15.

ir no sezonāli slimībbrīva apgabala, un, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz
28 dienas pēc dzīvnieku ievešanas norobežotajā objektā, sezonāli slimībbrīvajā
periodā tie saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti
uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un epizootiskās
hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

vai ( 1)

[II.1.15.

ir no sezonāli slimībbrīva apgabala, un, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz
14 dienas pēc dzīvnieku ievešanas norobežotajā objektā, tiem saskaņā ar OIE
Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu ir veikts PĶR tests uz infekciozā katarālā drudža
vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa
infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.1.16.

uz Savienību ir karantinēti pret vektoriem
vismaz 28 dienas pēc ievešanas norobežotajā
dzīvnieku rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti
(1.–24. serotipa) infekciju un epizootiskās
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

40 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību vismaz divreiz ir apstrādāti pret
iekšējiem
un
ārējiem
parazītiem,
izmantojot
šādu(-us)
līdzekli(ļus)………………………….. Norādīt aktīvās sastāvdaļas un izmantotās līdzekļa
devas
……………………………….............

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā no Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas sarakstā
norādītām trešajām valstīm ievestu dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā objektā un tam paredzēti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.

L 113/590

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

VALSTS

I daļa.
I.27. aile.

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “CONFINED-RUM”

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. vai 3. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.1.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Tragulidae dzimtas dzīvniekiem nepiemērot.
(5) Piemērot tikai liellopiem un Syncerus caffer.
(6) Piemērot tikai aitām, kazām, kamieļiem un briežiem.
(7) Piemērot tikai aitām un kazām.
(8) Piemērot tikai kazām un Gazella spp.
(9) Piemērot tikai liellopiem.
(10) Piemērot tikai kazām un kamieļiem.
(11) Piemērot tikai Bovidae dzimtas dzīvniekiem, kamieļiem un briežiem.
(12) Kamieļiem nepiemērot.
(13) Piemērot tikai kamieļiem.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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20. NODAĻA
(PARAUGS “CONFINED-SUI”)
1. iedaļa
Tādu dzīvnieku saraksts, kas cēlušies norobežotā objektā, tādam paredzēti un uz ko attiecas
veterinārā sertifikāta paraugs “CONFINED-SUI”, kurš sniegts šīs nodaļas 2. iedaļā
Kārta

Dzimta

Ģintis/sugas

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,
Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
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2. iedaļa
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2021/403
II PIELIKUMA 20. NODAĻAS 1. IEDAĻAS SARAKSTĀ NORĀDĪTOS
DZĪVNIEKUS, KURI CĒLUŠIES NOROBEŽOTĀ OBJEKTĀ UN TĀDAM
PAREDZĒTI (PARAUGS “CONFINED-SUI”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Norobežotam objektam

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

L 113/593

I.26.
Identifikācijas numurs

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts
Savienībā ievest norobežotiem objektiem paredzētus Suidae un Tayassuidae dzimtu
dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma
1. daļas sarakstā;
II.1.2. ir pastāvīgi atradušies izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms
datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi Suidae un
Tayassuidae dzīvnieki vai citi tādu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz tām
pašām slimībām kā Suidae un Tayassuidae dzimtas dzīvnieki;

II daļa. Apliecinājums

II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav
bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību
vai jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav
izkrauti vietā, kas neatbilst II.1.9. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas
pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi
trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(iv) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(v) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(vi) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai
teritorijas oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.9. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un govju mēra vīrusa infekciju;
(1

[II.1.10.

ir vakcinēti pret:

–

[Sibīrijas mēri………………(dd/mm/gggg) ar šādu(-ām) vakcīnu(ām) …………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)];

–

(1)

(1)

[trakumsērgu ………………(dd/mm/gggg) ar šādu(-ām) vakcīnu(ām)…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)]];
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II.1.11. ir no norobežota objekta:
II.1.11.1. kuru kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar nosacījumiem, kas
izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 30. pantā;
II.1.11.2. uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu, tai skaitā sarakstā norādītu slimību, kā arī jaunradušos slimību dēļ,
nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā 6 mēnešus nav ziņots par šādām
slimībām:
–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

klasisko cūku mēri,

–

[Āfrikas cūku mēri](1)(4)

–

Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju,

–

trakumsērgu;

II.1.11.3.
kurā šā sertifikāta izdošanas datumā pēdējās 30 dienas nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi);
II.1.11.4.
kurā un 10 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas
kaimiņvalsts teritorijā, pirms šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz
12 mēnešus nav ziņots par šādām sarakstā norādītām slimībām:

vai nu ( 1)

vai ( 1)

–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

klasisko cūku mēri,

–

[Āfrikas cūku mēri,](1)(4)

–

trakumsērgu;

[II.1.12.

[II.1.12.

vai nu ( 1)

[II.1.13.

ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav
ziņots par mutes un nagu sērgu;]
saskaņā ar kādu no starptautiskajai tirdzniecībai obligātajiem testiem, kas
noteikti OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatā
(OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmata), izmantojot paraugus, kas ņemti
10 dienās tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību, ir viroloģiski vai seroloģiski
testēti uz mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas pierādījumiem, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi; un]
ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav
ziņots par klasisko cūku mēri;]
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vai ( 1)

[II.1.13.

( 1)( 4) vai nu ( 1)

[

vai ( 1)

izmantojot paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību,
saskaņā ar starptautiskajai tirdzniecībai obligāto testu, kas noteikts OIE
Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatā, ir viroloģiski un seroloģiski testēti uz
klasisko cūku mēri;
[II.1.14.

[II.1.14.

vai nu ( 1)

[II.1.15.

ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma
nav ziņots par klasisko cūku mēri;]]
izmantojot paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz
Savienību, saskaņā ar starptautiskajai tirdzniecībai obligāto testu, kas
noteikts OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatā, ir viroloģiski un
seroloģiski testēti uz Āfrikas cūku mēri;]]
pret Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju nav vakcinēti un
ir no zonas, kurā šā sertifikāta izdošanas datumā par šo slimību nav
ziņots vismaz pēdējos 12 mēnešus;]

vai ( 1)

[II.1.15.

izmantojot paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz
Savienību, ir testēti starptautiskajai tirdzniecībai obligātā testā, kurš
noteikts OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatā;]

vai ( 1)

[II.1.15.

ir jebkura vecuma kastrēti tēviņi;]

II.1.16.

40 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību vismaz divreiz ir
apstrādāti pret iekšējiem un ārējiem parazītiem, izmantojot šādu(-us)
līdzekli(-ļus)………………………….. Norādīt aktīvās sastāvdaļas un
izmantotās
līdzekļa
devas
……………………………….............

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma
1. daļas sarakstā norādītām trešajām valstīm ievestu dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā objektā un tam paredzēti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. vai 3. punktu.
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II daļa.
(1) Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.1.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Tayassuidae dzimtas dzīvniekiem nepiemērot.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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21. NODAĻA
(PARAUGS “CONFINED-TRE”)
1. iedaļa
Tādu dzīvnieku saraksts, kas cēlušies norobežotā objektā, tādam paredzēti un uz ko attiecas
veterinārā sertifikāta paraugs “CONFINED-TRE”, kurš sniegts šīs nodaļas 2. iedaļā
Kārta

Dzimta

Ģintis/sugas

Perissodactyla Tapiridae

Tapirus ssp.

Perissodactyla Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp.,
Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Elephantidae

31.3.2021.
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2. iedaļa
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2021/403
II PIELIKUMA 21. NODAĻAS 1. IEDAĻAS SARAKSTĀ NORĀDĪTOS
DZĪVNIEKUS, KURI CĒLUŠIES NOROBEŽOTĀ OBJEKTĀ UN TĀDAM
PAREDZĒTI (PARAUGS “CONFINED-TRE”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Norobežotam objektam

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods

I.25.
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Vecums

Daudzums
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā
ievest norobežotiem objektiem paredzētus Tapiridae, Rhinocerotidae un Elephantidae dzimtas
dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas
sarakstā;
II.1.2. ir pastāvīgi atradušies izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā
tie nosūtīti uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi Tapiridae, Rhinocerotidae un
Elephantidae dzimtas dzīvnieki vai citi tādu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz
tām pašām slimībām kā Tapiridae, Rhinocerotidae un Elephantidae dzimtas dzīvnieki;

II daļa. Apliecinājums

II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā,
kas neatbilst II.1.9. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;
II.1.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.8. 24 stundās, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikuma sarakstā norādīto slimību un par
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.9. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un govju mēra vīrusa infekciju;
( 1)

[II.1.10.

ir vakcinēti pret:

–

(1)

vakcīnu(-ām)

–

(1)

vakcīnu(-

[Sibīrijas
mēri………………(dd/mm/gggg) ar šādu(-ām)
…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)];

[trakumsērgu
………………(dd/mm/gggg)
ar
šādu(-ām)
ām)…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)]];
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II.1.11. ir no norobežota objekta:
II.1.11.1. kuru kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 30. pantā;
II.1.11.2. uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu, tai
skaitā sarakstā norādītu slimību, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;
II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā 6 mēnešus nav ziņots par šādām slimībām:
–

[mutes un nagu sērgu,](1)(4)

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju;

II.1.11.4. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā pēdējās 30 dienas nav ziņots par Sibīrijas mēri;
[II.1.11.5. kurā un 10 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
pirms šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par mutes un
nagu sērgu;] (1)(4)
II.1.11.6. kurā un 150 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā,
pirms šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par Rifta
ielejas drudža vīrusa infekciju;
( 1)( 4) vai nu ( 1)

[

vai ( 1)

[II.1.12.

vai nu ( 1)

vai ( 1)

[II.1.12.

[II.1.13.

ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav
ziņots par mutes un nagu sērgu;]]
saskaņā ar kādu no starptautiskajai tirdzniecībai obligātajiem testiem, kas
noteikti OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatā
(OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmata), izmantojot paraugus, kas ņemti
10 dienās tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību, ir viroloģiski vai seroloģiski
testēti uz mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas pierādījumiem, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi; un]]
ir no zonas, kurā 48 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots par
Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju.]

[II.1.13.
(i) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību ir karantinēti tādā apstiprinātā norobežotā
objekta daļā, kas ir aizsargāta pret vektoriem;
(ii) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību tiem nav novēroti Rifta ielejas drudža
vīrusa infekcijas simptomi;
(iii) pārvadāšanas laikā no i) apakšpunktā minētās pret vektoriem aizsargātās objekta daļas uz
vietu, kur tos iekrauj nosūtīšanai uz Savienību, dzīvnieki bijuši aizsargāti pret vektoriem; un
(iv) saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu tiem ir veikts vīrusa neitralizācijas tests,
lai iegūtu pierādījumus par Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, pirmoreiz testējot paraugus,
kas ņemti karantīnas perioda sākuma datumā, un otrreiz — paraugus, kas ņemti vismaz
42 dienas pēc minētā datuma un 10 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību, un iegūtie
rezultāti bijuši negatīvi;
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II.1.14. 40 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību tie vismaz divreiz ir apstrādāti pret iekšējiem un
ārējiem parazītiem, izmantojot šādu(-us) līdzekli(-ļus)………………………….. Norādīt aktīvās
sastāvdaļas
un
izmantotās
līdzekļa
devas
……………………………….............
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā no Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas sarakstā
norādītām trešajām valstīm ievestu dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā objektā un tam paredzēti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. vai 3. punktu.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3) Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.1.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
(4) Attiecas tikai uz Elephantidae dzimtas dzīvniekiem.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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22. NODAĻA.
OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU HIPPOPOTAMIDAE DZIMTAS DZĪVNIEKUS, KURI
CĒLUŠIES NOROBEŽOTĀ OBJEKTĀ UN TAM PAREDZĒTI (“CONFINEDHIPPO”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.
I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Norobežotam objektam

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.
I.27.
KN kods
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I.25. Kopē jais daudzums
Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija

Dzimums

Identifikācijas
sistēma

L 113/605

I.26.
Identifikācijas numurs

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Vecums

Daudzums
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-HIPPO”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.1. ir no zonas ar kodu __ __ - __ (2), no kuras šā sertifikāta izdošanas datumā ir atļauts Savienībā ievest
norobežotiem objektiem paredzētus Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas sarakstā;
II.1.2. ir pastāvīgi uzturējušies izcelsmes objektā kopš dzimšanas vai vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā
tie nosūtīti uz Savienību, un šajā periodā tur nav ievesti citi Hippopotamidae dzimtas dzīvnieki vai citi
tādu sugu dzīvnieki, kas sarakstā norādītas attiecībā uz tām pašām slimībām kā Hippopotamidae
dzimtas dzīvnieki;
II.1.3. kopš dzimšanas vai vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā tie nosūtīti uz Savienību, nav bijuši saskarē
ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

II daļa. Apliecinājums

II.1.4. nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.1.5. no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu;
II.1.6. kopš nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tie nosūtīti uz Savienību, nav izkrauti vietā, kas
neatbilst II.1.9. punkta prasībām, un attiecīgajā periodā nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam
veselības statuss ir zemāks;
II.1.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(3) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
(i) dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;
(ii) platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
(iii) nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
II.1.8. 24 stundu laikā, pirms tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un par
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.9. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un govju mēra vīrusa infekciju;
( 1)

[II.1.10.

ir vakcinēti pret:

–

(1)

[Sibīrijas
mēri………………(dd/mm/gggg)
ar
šādu(-ām)
…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)];

–

(1)

[trakumsērgu
………………(dd/mm/gggg)
ar
šādu(-ām)
ām)…………………………… (izmantotās(-o) vakcīnas(-u) nosaukums)]];

vakcīnu(-ām)
vakcīnu(-
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-HIPPO”

II.1.11.

ir no norobežota objekta:
II.1.11.1. kuru kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 30. pantā;
II.1.11.2. uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu, tai
skaitā sarakstā norādītu slimību, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;
II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā pēdējos 6 mēnešus nav ziņots par šādām slimībām:
–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

[Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,](1)(4)

–

Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju,

–

Mycobacterium
infekciju,

tuberculosis

kompleksa

(M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

II.1.11.3. kurā šā sertifikāta izdošanas datumā pēdējās 30 dienas nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi);
II.1.11.4. kurā un 10 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, pirms
šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par šādām sarakstā
norādītām slimībām:
–

mutes un nagu sērgu,

–

govju mēra vīrusa infekciju,

–

Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju,

–

Mycobacterium
infekciju;

tuberculosis

kompleksa

(M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

II.1.11.5. kurā un 150 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā, pirms
šie dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, vismaz 30 dienas nav ziņots par Rifta ielejas drudža
vīrusa infekciju;
vai nu ( 1)

vai ( 1)

[II.1.12.

[II.1.12.

vai nu ( 1)

[II.1.13.

ir no zonas, kurā pēdējos 12 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots par
mutes un nagu sērgu.]
saskaņā ar kādu no starptautiskajai tirdzniecībai obligātajiem testiem, kas noteikti OIE
Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatā (OIE Sauszemes
dzīvnieku rokasgrāmata), izmantojot paraugus, kas ņemti 10 dienās tieši pirms nosūtīšanas
uz Savienību, ir viroloģiski vai seroloģiski testēti uz mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas
pierādījumiem, un iegūtie rezultāti ir negatīvi; un]
ir no zonas, kurā 48 mēnešus pirms sertifikāta izdošanas datuma nav ziņots par Rifta ielejas
drudža vīrusa infekciju.]
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-HIPPO”
vai ( 1)

[II.1.13.

(i) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību ir karantinēti tādā apstiprinātā
norobežotā objekta daļā, kas ir aizsargāta pret vektoriem;
(ii) vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas uz Savienību tiem nav novēroti Rifta ielejas drudža
vīrusa infekcijas simptomi;
(iii) pārvadāšanas laikā no i) apakšpunktā minētās pret vektoriem aizsargātās objekta daļas uz
vietu, kur tos iekrauj nosūtīšanai uz Savienību, dzīvnieki bijuši aizsargāti no vektoriem;
un
(iv) saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu tiem ir veikts vīrusa neitralizācijas
tests, lai iegūtu pierādījumus par Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, pirmoreiz testējot
paraugus, kas ņemti karantīnas perioda sākuma datumā, un otrreiz — paraugus, kas
ņemti vismaz 42 dienas pēc minētā datuma un 10 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz
Savienību, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;
vai nu ( 1)
[II.1.14.
pret Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju nav vakcinēti un ir no zonas, kurā
šā sertifikāta izdošanas datumā par šo slimību nav ziņots vismaz pēdējos 12 mēnešus;]
vai ( 1)

[II.1.14.

izmantojot paraugus, kas ņemti 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību, ir testēti
starptautiskajai tirdzniecībai obligātā testā, kurš noteikts OIE Sauszemes dzīvnieku
rokasgrāmatā;]

vai ( 1)

[II.1.14.

ir jebkura vecuma kastrēti tēviņi;]

[II.1.15.

40 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību vismaz divreiz ir apstrādāti pret iekšējiem
un ārējiem parazītiem, izmantojot šādu(-us) līdzekli(-ļus)…………………………..
Norādīt
aktīvās
sastāvdaļas
un
izmantotās
līdzekļa
devas
……………………………….............

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu Hippopotamidae dzimtas dzīvniekus, kuri cēlušies norobežotā
objektā un tam paredzēti.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

(1)

“Identifikācijas sistēma un identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas sistēmu (tādu
kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 III pielikuma sarakstā norādītie krotālija,
tetovējums, transponders u. tml.) un dzīvnieku individuālās identifikācijas kodus saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 1. vai 3. punktu.
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Se rtifikāta paraugs “CONFINED-HIPPO”

II daļa.
(2) Lieko svītrot.
(3) Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(4)
Iekraušanas datums: šos dzīvniekus ievest neatļauj tad, ja dzīvnieki nosūtīšanai uz Savienību iekrauti vai nu
pirms datuma, no kura tos atļauts no II.1.1. punktā minētās trešās valsts, tās teritorijas vai zonas ievest
Savienībā, vai periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs trešās valsts, tās teritorijas vai zonas bijuši
ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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23. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU VAISLAS MĀJPUTNUS, KURI NAV
SKRĒJĒJPUTNI, UN PRODUKTĪVOS MĀJPUTNUS, KURI NAV SKRĒJĒJPUTNI
(PARAUGS “BPP”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “BPP”

II. Informācija par ve selību

II.1.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, par šiem [vaislas mājputniem(6), kuri nav skrējējputni](3)
[produktīvajiem mājputniem(7), kuri nav skrējējputni](3) un kuri aprakstīti I daļā, ar šo apstiprinu:
(1)[II.1.1.

to izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. pantā minētā Salmonella
kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par
antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, un šī saime ir testēta uz sabiedrības veselībai
bīstamiem Salmonella serotipiem:

II daļa. Apliecinājums

Saimes identifikācija

Putnu vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes, par
kuru ir zināmi testēšanas
rezultāti [dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(2)
pozitīvs

negatīvs

Pēdējo trīs nedēļu laikā pirms ievešanas Savienībā un tādu citu iemeslu dēļ, kas nav Salmonella
kontroles programma:
(3)vai nu [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, nav doti antibakteriāli
līdzekļi;]
(3)(4)vai [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, ir doti šādi antibakteriāli
līdzekļi: ……………………………………..; ]]
(1)[II.1.2. Kas attiecas uz vaislas mājputniem, II.1.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta ne
Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]
( 5)
[II.1.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija:
( 3)
vai nu [vaislas mājputniem saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem veikto Salmonella testu
rezultāti ir negatīvi.]
( 3)
vai
[dējējvistām (produktīviem mājputniem, kas tiek audzēti pārtikas olu ražošanai) saskaņā ar Komisijas
Lēmuma 2004/235/EK noteikumiem veikto testu rezultāti ir negatīvi.]]
Dzīvnieku veselības apliecinājums
II.2.
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apstiprinu, ka šie [vaislas mājputni(6), kuri nav skrējējputni](3)
[produktīvie mājputni(7), kuri nav skrējējputni](3) un kuri aprakstīti šā sertifikāta I daļā:
II.2.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (8) , kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļā ir
norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas mājputnus, kas nav skrējējputni, un
produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;
b)
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno slimību
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no
[d)
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;
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II.2.2.
ir no II.2.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(9)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(3)(10)vai [b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
(ii)
ir no saimes vai saimēm, kuras, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu,
kur ir ne agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa
izolācijas testā(11) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu
paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;
(iii) ii) punktā minētās 2 nedēļas savā izcelsmes objektā ir izolēti oficiālā uzraudzībā;
(iv) 60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar mājputniem, kas neatbilst i) un ii) punkta nosacījumiem;]
II.2.3.
II.2.1. punktā minētajā zonā pastāvīgi atradušies vismaz:
(3)(12)vai nu
[3 mēnešus tieši pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja putni
jaunāki par 3 mēnešiem, kopš izšķilšanās;]
(3)(13)vai [6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja putni jaunāki par
6 nedēļām, kopš izšķilšanās;]
un, ja II.2.1. punktā minētajā zonā tie ir importēti, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām,
kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās
prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas
sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas mājputnus, kas nav skrējējputni, un
produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;
II.2.4.
ir no objekta, kurš norādīts I.11. ailē un kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir
apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
8. panta prasības, un:
(a)
kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(c)
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
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(d)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā
šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
(f)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav ziņots
par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;
(g)
kurā:
(3)vai nu
[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae infekcija;]
(3)vai
[pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae infekcija un ir piemēroti
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 44. panta d) punktā paredzētie pasākumi;]
(h)
kurā:
(3)vai nu
[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
apstiprināta putnu mikoplazmozes (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) infekcija;]
(3)vai
[pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
apstiprināta (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) infekcija un ir piemēroti Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 44. panta e) punktā paredzētie pasākumi;]
II.2.5.
ir no saimes, kas:
(a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu nav vakcinēta;
(3)vai nu [b)
pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
(3)vai
[b)
pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir vakcinēta
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;
(14)

Saimes
identifikācija

c)
(3)vai

nu

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
attiecībā uz to ir īstenota slimības uzraudzības programma, kas atbilst Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 II pielikumā izklāstītajām prasībām, un ir konstatēts, ka tā nav inficēta
vai nav devusi nekādu pamatu aizdomām par inficēšanos ar šādiem slimību ierosinātājiem:
[attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un Mycoplasma
gallisepticum;]
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[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella
Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un Mycoplasma gallisepticum;]
(3)vai
[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix un Anas
spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
d)
inspicēta(15), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto
slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;
II.2.6.
I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies vismaz kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz:
(3)(12)vai nu
[6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
(3)(13)vai [30 dienas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
II.2.7.
ar dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks, nav bijuši saskarē kopš izšķilšanās vai nepārtraukti
vismaz:
(3)(12)vai nu
[6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
(3)(13)vai [30 dienas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
II.2.8.
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas (ES)
2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti
II.2.9.
(15)___/___/____ (dd/mm/gggg), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai relevantu
sarakstā norādītu slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos
slimību gadījumiem;
II.2.10.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
b)
kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
c)
(3)vai nu
[kuri ir nelietoti un šim nolūkam speciāli izstrādāti vienreizlietojami konteineri, kas pēc pirmās
izmantošanas jāiznīcina;]
(3)vai
[kuri pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti un izžāvēti vai tiem ļauts izžūt;]
d)
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 1. punktā noteiktā attiecīgā
e)
informācija par vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(16) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas ir būvēts
II.2.11.
saskaņā ar II.2.10. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas
līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde.
(3)vai
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ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;
a)
b)
vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā sūtījums oficiālā veterinārārsta uzraudzībā iekrauts
nosūtīšanai uz Savienību, ir izolēti tādā izcelsmes objektā vai karantīnas objektā, kur:
vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts, neviens mājputns nav vakcinēts
i)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;
ii)
minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;
iii)
nav vakcinēts;
c)
izmantojot asins paraugus, kas no tiem ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai pie
5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(11).]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu vaislas mājputnus, kuri nav skrējējputni, un produktīvos
mājputnus, kuri nav skrējējputni, un ir izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 2. slejā.

I.27. aile.

Sūtījuma apraksts:
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.05 vai 01.06.39.
“Kategorija”: izvēlēties
vecāki /dējējvistiņas/citi.

vienu:

tīršķirnes

mājputni / cilts

vecvecāki / cilts

II daļa.
(1)
(2)

(3)

Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā tai bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šādiem
serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Lieko svītrot.
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Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.
“Vaislas mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, kas paredzēti inkubējamo olu ražošanai, kā
definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
“Produktīvie mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, ko audzē gaļas, pārtikas olu vai citu
produktu ražošanai vai medījamo putnu krājumu atjaunošanai, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Piemērot attiecībā uz vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem, kas paredzēti gaļas, pārtikas
olu vai citu produktu ražošanai.
Piemērot attiecībā uz produktīviem mājputniem, kas paredzēti medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus,
vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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24. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU VAISLAS SKRĒJĒJPUTNUS UN PRODUKTĪVOS
SKRĒJĒJPUTNUS (PARAUGS “BPR”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

I.22.

□ Ie kšējam tirgum

I.23.

□ Atpakaļievešanai

□ Saldēts
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I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

Se rtifikāta paraugs “BPR”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie [vaislas
skrējējputni(1)](2) [produktīvie skrējējputni(3)](2):
II.1.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (4), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļā ir
norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas skrējējputnus un produktīvos
skrējējputnus;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno slimību
b)
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
II.1.2.
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
(2)vai nu [saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas;]
(2)(5)vai
[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu netiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas, un šie dzīvnieki:
a)
jātur oficiālā uzraudzībā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījumu iekrauj nosūtīšanai uz
Savienību;
b)
a) apakšpunktā minētajā periodā objekta daļā, ko šim nolūkam apstiprinājušas izcelsmes valsts
vai teritorijas kompetentās iestādes, jātur pilnīgi izolēti no tiešas vai netiešas saskares ar citiem
putniem;
uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir testēti vīrusa noteikšanas testā(6) :
c)
i)
kurš veikts, izmantojot kloākas noslaucījumu vai fēču paraugus, kas no katra skrējējputna
ievākti 7–10 dienas pēc datuma, no kura skrējējputni atradušies a) punktā minētajā
oficiālajā uzraudzībā;
kurā nav atklāti 1. tipa putnu paramiksovīrusa izolāti, kam intracerebrālās patogenitātes
ii)
indekss (ICPI) pārsniedz 0,4;
kurā attiecībā uz visiem sūtījumā ietilpstošajiem putniem, pirms tie no b) punktā minētās
iii)
objekta daļas izvesti nosūtīšanai uz Savienību, ir bijuši labvēlīgi rezultāti;
d)
ir no saimēm, kur vismaz 6 mēnešus tieši pirms datuma, kurā sūtījums nosūtīts ievešanai
Savienībā, ar statistiski pamatota paraugu ņemšanas plāna starpniecību ir īstenota Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas uzraudzība, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kurā:
II.1.3.
(2)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(2)(7)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(2)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(2)(8)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
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(ii)

ir no saimes vai saimēm, kuras, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu,
kur ir ne agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa
izolācijas testā(6) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu
paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;
(iii) ii) punktā minētās 2 nedēļas savā izcelsmes objektā ir izolēti oficiālā uzraudzībā;
(iv)
60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar mājputniem, kas neatbilst i) un ii) punkta nosacījumiem;]
II.1.4.
3 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja putni jaunāki
par 3 mēnešiem, kopš izšķilšanās ir pastāvīgi atradušies II.1.1. punktā minētajā zonā;
un, ja II.1.1. punktā minētajā zonā tie ir importēti, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām,
kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās
prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas
sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas skrējējputnus un produktīvos
skrējējputnus;
ir no objekta, kurš norādīts I.11. ailē un kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir
II.1.5.
apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas (ES)
2019/2035 8. panta prasības, un:
(a)
kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(c)
kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā
(d)
šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
(f)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav ziņots
par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;
II.1.6.
ir no saimes, kas:
(a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu nav vakcinēta;
(2)vai nu [b)
pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
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[b)

pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir vakcinēta
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;

(9)

Saimes
identifikācij
a

Putnu
vecums

Vakcināci
jas
datums

Izmantotā
vīrusa celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosauku
ms

Vakcīnas
ražotājs

]
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēta(10), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto
slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;
II.1.7.
I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 6 nedēļas tieši
pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz
II.1.8.
Savienību, nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas (ES)
II.1.9.
2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti
II.1.10.
(10)___/___/____ (dd/mm/gggg) un tiem nav novērotas pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un par
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.11.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
b)
kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
c)
kuri ir:
(2)vai nu
[nelietoti un šim nolūkam speciāli izstrādāti vienreizlietojami konteineri, kas pēc pirmās
izmantošanas jāiznīcina;]
c)

(2)vai

[pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti un izžāvēti vai tiem ļauts izžūt;]
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d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 1. punktā noteiktā attiecīgā
e)
informācija par vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(11) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas ir būvēts
II.1.12.
saskaņā ar II.1.11. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas
līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;
(12)[II.1.13. ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
a)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;
b)
vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā sūtījums oficiālā veterinārārsta pārraudzībā iekrauts
nosūtīšanai uz Savienību, ir izolēti tādā izcelsmes objektā vai karantīnas objektā, kur:
vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts, neviens mājputns nav vakcinēts
i)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;
ii)
minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;
iii)
nav veikta vakcinācija;
c)
izmantojot asins paraugus, kas no tiem ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai pie
5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(6).]
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu vaislas vai produktīvos skrējējputnus, un izmantojams arī tad,
ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts:
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.06.39.
“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt individuāli identificētam ar kakla krotāliju
un injicējamu transponderu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 43. pantu.
“Kategorija”: izvēlēties vienu: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts vecāki /citi.
“Identifikācijas numurs”: norādīt identifikācijas numuru, kurā jāietilpst ISO
standartiem atbilstošam izcelsmes valsts vai teritorijas kodam saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 43. pantu.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

“Vaislas skrējējputni” ir 72 stundas veci vai vecāki skrējējputni, kas paredzēti inkubējamo olu
ražošanai, kā definēts Deleģētajā regulā (ES) 2020/692.
Lieko svītrot.
“Produktīvie skrējējputni” ir 72 stundas veci vai vecāki skrējējputni, ko audzē gaļas, pārtikas olu vai
citu produktu ražošanai, kā definēts Deleģētajā regulā (ES) 2020/692.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem no zonām, kuras saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 39. pantu neuzskata par brīvām no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas un kuras
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “C”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus,
vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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25. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU DIENNAKTI VECUS CĀĻUS, KURI NAV
SKRĒJĒJPUTNU CĀĻI (PARAUGS “DOC”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits

31.3.2021.
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “DOC”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
(1)[II.1.1.
Vecāku līnijas saimei ir piemērota Komisijas Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par
antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti sabiedrības
veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:

II daļa. Apliecinājums

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti (2)
pozitīvs

negatīvs

Diennakti vecajiem cāļiem ir piemērotas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās prasības par
antibakteriālu līdzekļu un vakcīnu izmantošanu.
Citu iemeslu, nevis Salmonella kontroles programmas dēļ:
(3)vai nu [diennakti vecie cāļi nav saņēmuši antibakteriālus līdzekļus (arī in-ovo injekcijas ne);]
(3)(4)vai[diennakti vecie cāļi ir saņēmuši šādus antibakteriālus līdzekļus (arī in-ovo injekcijas) …...]]
(1)[II.1.2.
Ja diennakti vecie cāļi ir paredzēti vaislai, II.1.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta
ne Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]
( 5)
[II.1.3.
Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija: diennakti vecie cāļi, kas paredzēti pievienošanai
vaislas mājputnu saimēm vai produktīvo mājputnu saimēm, ir no saimēm, kurām testēšanā saskaņā
ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem rezultāti ir bijuši negatīvi.]
Dzīvnieku veselības apliecinājums
II.2.
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie diennakti vecie cāļi(6):
II.2.1.
ir izšķīlušies zonā ar kodu _ _ - _ (7), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļā ir
norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest diennakti vecus cāļus, kas nav skrējējputnu
cāļi;
b)
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno slimību
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no
[d)
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;
II.2.2.
ir no II.2.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(8)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
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nu [b)

(3)(9)vai

II.2.3.

31.3.2021.

ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti;
(ii)
ir no saimēm:
kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kur ir ne agrāk kā
2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ņemti
kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(10) ir
testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus,
kam ICPI pārsniegtu 0,4;
kas 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
oficiālā uzraudzībā izolētas izcelsmes objektā;
kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā šis sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst augstāk esošā pirmā un otrā
ievilkuma nosacījumiem;
(iii) kas ir no inkubējamām olām, kuras inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav bijušas
saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kas neatbilst ii) punkta nosacījumiem;]
ir no inkubatorija, kurš norādīts I.11. ailē un kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 7. panta prasības, un:
(a)
kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(c)
kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā
(d)
šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
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II.2.4.

ir no saimes:
(a)
kas vismaz 3 mēnešus tieši pirms datuma, kurā ievāktas olas, no kā izšķīlušies šie diennakti
vecie cāļi, ir pastāvīgi atradusies II.2.1. punktā minētajā zonā;]
un, ja II.2.1. punktā minētajā zonā saime ir importēta, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības
prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest
vaislas mājputnus, kas nav skrējējputni, un produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;
(b)
kas vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā ievāktas olas, no kā izšķīlušies šie diennakti vecie
cāļi, ir pastāvīgi turēta objektā:
(i)
kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar
prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. panta
prasības;

(11)

Objekta nosaukums

Adrese

Apstiprinājuma numurs

ii)

kura apstiprinājums brīdī, kad inkubējamās olas, no kā šie diennakti vecie cāļi ir
izšķīlušies, nosūtītas uz attiecīgo inkubatoriju, nav bijis apturēts vai atcelts;
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā savāktas inkubējamās olas, no kā šie diennakti
iii)
vecie cāļi ir izšķīlušies, nav ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas
vīrusa infekcijas gadījumiem;
iv)
kurā
(3)vai nu[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav apstiprināta
Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae infekcija;]
(3) vai [pēdējo 12 mēnešu periodā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir apstiprināta

(3)vai

nu

(3)vai

(3)vai

nu [c)
[c)

(3)(8)vai
(3)vai

nu [d)

Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S. arizonae infekcija un ir piemēroti Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 46. panta d) punktā paredzētie pasākumi;]
v)
kurā:
[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
apstiprināta putnu mikoplazmozes (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis)
infekcija;]
[pēdējo 12 mēnešu periodā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ir apstiprināta (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis) infekcija un ir
piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 46. panta e) punktā paredzētie pasākumi;]
nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kura atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma prasībām;]
pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
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[d)

pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir vakcinēta
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;

(12)

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
uz ko ir attiekusies slimību uzraudzības programma, kura atbilst Deleģētās regulas (ES)
2019/2035 II pielikuma prasībām, un ir konstatēts, ka tā nav inficēta vai nav devusi pamatu
aizdomām par inficēšanos ar šādiem slimību ierosinātājiem:
(3)vai nu
[attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un Mycoplasma
gallisepticum;]
(3)vai
[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella
Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un Mycoplasma gallisepticum;]
(3)vai
[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix un Anas
spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]
II.2.5.
ir no inkubējamām olām, kas:
(a)
atbilst prasībām, kuras attiecībā uz ievešanu Savienībā ir noteiktas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 III daļas 2. sadaļā;
(b)
pirms nosūtīšanas uz inkubatoriju ir marķētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas
kompetentās iestādes norādījumiem;
(c)
ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;
(d)
nedz laikā, kad pārvadātas uz inkubatoriju, nedz inkubatorijā nav saskārušās ar zemāka veselības
statusa mājputniem vai inkubējamām olām, nebrīvē turētiem putniem vai savvaļas putniem;
kopš izšķilšanās ir atradušies:
II.2.6.
a)
II.2.1. minētajā valstī, tās teritorijā vai zonā;
b)
I.11. ailē norādītajā objektā;
II.2.7.
nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;
II.2.8.
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas (ES)
2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
II.2.9.
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
e)
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b)
c)
d)

kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
kuri ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 3. punktā noteiktā attiecīgā
e)
informācija par diennakti veciem cāļiem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(13) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas ir būvēts
II.2.10.
saskaņā ar II.2.9. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas
līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;
(14)[II.2.11. ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
a)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;
b)
ir no inkubējamām olām, kas iegūtas no saimēm, kuras:
(3)vai nu
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
(3)vai
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu;]
(3)vai
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma, kurā šīs olas ir
savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu;]
ir no inkubatorija, kurā darba prakse nodrošina, ka inkubējamās olas, no kā šie diennakti vecie
c)
cāļi ir izšķīlušies, gan laika, gan vietas ziņā inkubētas pilnīgi atsevišķi no olām, kas neatbilst
b) punkta prasībām.]
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu diennakti vecus cāļus, kas nav skrējējputnu cāļi, un
izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts:
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.05 vai 01.06.39.
“Kategorija”: izvēlēties vienu no šiem: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts
vecāki /dējējvistas/broileri/citi.

L 113/632

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “DOC”

II daļa.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

Šī garantija attiecas vienīgi uz diennakti veciem sugas Gallus gallus cāļiem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no zemāk
minētajiem serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Lieko svītrot.
Lieko svītrot: norādīt izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukumu un aktīvo vielu.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.
“Diennakti vecs cālis” ir mājputns, kas jaunāks par 72 stundām, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Norādīt tā objekta nosaukumu, adresi un apstiprinājuma numuru, kur 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā
ievāktas olas, no kā šie diennakti vecie cāļi izšķīlušies, turēta diennakti veco cāļu izcelsmes saime.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus,
vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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III.

Papildu veselības informācija par sertifikātu ar numuru (I.2. aile)

…………………………………………………………………………………………………………….

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
a)
šā sertifikāta II daļā minētie veselības nosacījumi joprojām tiek pildīti;
b)
šajā sertifikātā aprakstītie diennakti vecie cāļi:
i) ir izšķīlušies ………………. (dd/mm/gggg);
ii) 24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēti (16)___/___/____ (dd/mm/gggg), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;
iii) kopš izšķilšanās nav saskārušies ar zemāka veselības statusa dzīvniekiem.
(15)

(16)

Šī sadaļa var būt uz atsevišķas lapas, kam jābūt piestiprinātai veterinārā sertifikāta II daļai.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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26. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU DIENNAKTI VECUS SKRĒJĒJPUTNU CĀĻUS (PARAUGS
“DOR”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

I.22.

□ Ie kšējam tirgum

I.23.

□ Atpakaļievešanai

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

Se rtifikāta paraugs “DOR”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie diennakti vecie
skrējējputnu cāļi(1):
II.1.1.
ir izperināti zonā ar kodu _ _ - _ (2), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļā ir
norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest diennakti vecus skrējējputnu cāļus;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno slimību
b)
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
II.1.2.
(3)vai nu [saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas;]
(3)(4)vai
[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu netiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas, un šie diennakti vecie cāļi ir no saimēm:
a)
kas vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā izdētas inkubējamās olas, no kā izšķīlušies šajā
sūtījumā ietilpstošie diennakti vecie cāļi, ir izolētas oficiālā uzraudzībā;
kas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir testētas vīrusa noteikšanas testā(5):
b)
i)
kurš veikts, izmantojot kloākas noslaucījumu vai fēču paraugus, kas no katra skrējējputna
ievākti 7–10 dienas pēc datuma, no kura skrējējputni atradušies a) punktā minētajā
oficiālajā uzraudzībā;
kurā nav atklāti 1. tipa putnu paramiksovīrusa izolāti, kam intracerebrālās patogenitātes
ii)
indekss (ICPI) pārsniedz 0,4;
kurā, pirms diennakti vecie cāļi izsūtīti no inkubatorija nosūtīšanai uz Savienību, par
iii)
visiem putniem ir pieejami labvēlīgi rezultāti;
c)
kur vismaz 6 mēnešus tieši pirms datuma, kurā sūtījums nosūtīts ievešanai Savienībā, ar
statistiski pamatota paraugu ņemšanas plāna starpniecību ir īstenota Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas uzraudzība, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;
d)
kas 30 dienu laikā pirms datuma, kurā izdētas inkubējamās olas, no kā izšķīlušies šajā sūtījumā
ietilpstošie diennakti vecie cāļi, un šo olu dēšanas laikā nav turētas kopā ar mājputniem, kuri
neatbilst a), b) un c) punktā sniegtajām garantijām;]
II.1.3.
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(6)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(3)(7)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti;
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(ii)

ir no saimēm:
kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kur ir ne agrāk kā
2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ņemti
kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(5) ir
testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus,
kam ICPI pārsniegtu 0,4;
kas izcelsmes objektā ir izolētas oficiālā uzraudzībā 2 nedēļas pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā šis sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst augstāk esošā pirmā un otrā
ievilkuma nosacījumiem;
(iii) kas ir no inkubējamām olām, kuras inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav bijušas
saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kas neatbilst ii) punkta nosacījumiem;]
ir no inkubatorija, kurš norādīts I.11. ailē un kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā
II.1.4.
iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2019/2035 7. panta prasības, un:
(a)
kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(c)
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā
(d)
šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
II.1.5.
ir no saimes:
(a)
kas vismaz 3 mēnešus tieši pirms datuma, kurā ievāktas olas, no kā izšķīlušies šie diennakti
vecie cāļi, ir pastāvīgi atradusies II.1.1. punktā minētajā zonā;]
un, ja saime II.1.1. punktā minētajā zonā ir importēta, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām,
kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692
attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas
skrējējputnus un produktīvos skrējējputnus;
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(b)

kas vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā ievāktas olas, no kā izšķīlušies šie diennakti vecie
cāļi, ir pastāvīgi turēta objektos:
(i)
kurus izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar
prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
8. panta prasības;

(8)

Objekta nosaukums

Adrese

Apstiprinājuma numurs

ii)

(3)vai

nu [c)
[c)

(3)(6)vai
(3)vai

nu [d)

(3)vai

[d)

kura apstiprinājums brīdī, kad inkubējamās olas, no kā šie diennakti vecie cāļi ir
izšķīlušies, nosūtītas uz attiecīgo inkubatoriju, nav bijis apturēts vai atcelts;
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā savāktas inkubējamās olas, no kā šie diennakti
iii)
vecie cāļi ir izšķīlušies, nav ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas
vīrusa infekcijas gadījumiem;
kas nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
kas ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kura
atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma prasībām;]
kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;

(9)

Saimes
identifikācija

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.
II.1.9.

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
ir no inkubējamām olām, kas:
a)
atbilst prasībām, kuras attiecībā uz ievešanu Savienībā ir noteiktas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 III daļas 2. sadaļā;
pirms nosūtīšanas uz inkubatoriju ir marķētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas
b)
kompetentās iestādes norādījumiem;
(c)
ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;
(d)
nedz laikā, kad pārvadātas uz inkubatoriju, nedz inkubatorijā nav saskārušās ar zemāka veselības
statusa mājputniem vai inkubējamām olām, nebrīvē turētiem putniem vai savvaļas putniem;
kopš izšķilšanās ir atradušies:
a)
II.1.2. minētajā valstī, tās teritorijā vai zonā;
b)
I.11. ailē norādītajā objektā;
kopš izšķilšanās nav bijuši saskarē ar zemāka veselības statusa dzīvniekiem;
nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;
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II.1.10.

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas (ES)
2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
ir izšķīlušies ………………..(dd/mm/gggg);
II.1.11.
II.1.12.
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti
(10)___/___/____ (dd/mm/gggg) un tiem nav novērotas pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.13.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
b)
kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
c)
kuri ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;
d)
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 3. punktā noteiktā attiecīgā
e)
informācija par diennakti veciem cāļiem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(11) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas būvēts
II.1.14.
saskaņā ar II.1.13. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas
līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;
(12)[II.1.15. ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
a)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;
b)
ir no inkubējamām olām, kas iegūtas no saimēm, kuras:
(3)vai nu
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;]
(3)vai
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu;]
(3)vai
[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma, kurā šīs olas ir
savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu;]
ir no inkubatorija, kurā darba prakse nodrošina, ka inkubējamās olas, no kā šie diennakti vecie
c)
cāļi ir izšķīlušies, gan laika, gan vietas ziņā ir inkubētas pilnīgi atsevišķi no olām, kas neatbilst
b) punkta prasībām.]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu diennakti vecus skrējējputnu cāļus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.06.39.
“Kategorija”: izvēlēties vienu: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts vecāki /citi.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

“Diennakti vecs cālis” ir mājputns, kas jaunāks par 72 stundām, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem no zonām, kuras saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 39. pantu neuzskata par brīvām no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas un kuras
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “C”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz diennakti veciem cāļiem no zonām, kurās saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma vispārīgajiem
kritērijiem, un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas 6. slejā ir norādītas ar
ierakstu “B”.
Norādīt tā objekta nosaukumu, adresi un apstiprinājuma numuru, kur 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā
ievāktas olas, no kā šie diennakti vecie cāļi izšķīlušies, turēta diennakti veco cāļu izcelsmes saime.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas
Savienībā ievest dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez
vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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27. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU INKUBĒJAMAS MĀJPUTNU OLAS,
KURAS NAV SKRĒJĒJPUTNU OLAS (PARAUGS “HEP”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reproduktīvie produkti

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

L 113/642
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I.24.
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits

31.3.2021.
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

Se rtifikāta paraugs “HEP”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītās inkubējamās
mājputnu olas (1), kas nav skrējējputnu olas:
II.1.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (2), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļā ir
norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest inkubējamas mājputnu olas, kas nav
skrējējputnu olas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 105. panta a) punktu īsteno slimību
b)
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no
[d)
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;
II.1.2.
ir no II.2.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(4)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(3)(5)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šīs inkubējamās
olas:
(i)
ir no saimēm:
kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kur ir ne agrāk kā
2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ņemti
kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(6) ir
testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus,
kam ICPI pārsniegtu 0,4;
kas 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
oficiālā uzraudzībā izolētas izcelsmes objektā;
kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā šis sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst augstāk esošā pirmā un otrā
ievilkuma nosacījumiem;
(ii)
kas inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav bijušas saskarē ar mājputniem vai
inkubējamām olām, kas neatbilst i) punkta nosacījumiem;]
ir no I.11. ailē norādītā objekta:
II.1.3.
(3)(7)vai nu [a)
kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas
ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 7. panta prasības, un
kura apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;]

L 113/644

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS
(3)(8)vai
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Se rtifikāta paraugs “HEP”

[a)

kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas
ir vismaz tikpat stingras kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. panta prasības, un kura
apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;]
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(c)
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
(d)
uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ,
tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši
valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
II.1.4.
ir no saimes:
(a)
kas II.1.1. punktā minētajā zonā ir pastāvīgi atradusies vismaz 3 mēnešus tieši pirms datuma,
kurā inkubējamās olas ir iekrautas nosūtīšanai uz Savienību;]
un, ja II.1.1. punktā minētajā zonā saime ir importēta, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības
prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest
vaislas mājputnus, kas nav skrējējputni, un produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;
kas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, vismaz
(b)
6 nedēļas ir pastāvīgi turēta objektā:
(i)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas savāktas, nav ziņots par
apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;
ii)
kurā:
(3)vai nu
[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā savāktas šīs inkubējamās olas, kas paredzētas
nosūtīšanai uz Savienību, nav apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S.
arizonae infekcija;]
(3)vai
[pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā savāktas šīs inkubējamās olas, kas paredzētas
nosūtīšanai uz Savienību, ir apstiprināta Salmonella Pullorum, S. Gallinarum vai S.
arizonae infekcija un ir piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 107. panta d) punktā
paredzētie pasākumi;]
kurā
iii)
(3)vai nu
[pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā savāktas šīs inkubējamās olas, kas paredzētas
nosūtīšanai uz Savienību, nav apstiprināta putnu mikoplazmozes (Mycoplasma
gallisepticum un M. meleagridis) infekcija;]
(3)vai
[pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā savāktas šīs inkubējamās olas, kas paredzētas
nosūtīšanai uz Savienību, ir apstiprināta (Mycoplasma gallisepticum un M. meleagridis)
infekcija un ir piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 107. panta e) punktā
paredzētie pasākumi;]
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Se rtifikāta paraugs “HEP”

[iv)

(7)

kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar
prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. panta
prasības;

(9)

Objekta nosaukums

Adrese

Apstiprinājuma numurs

v)
(vi)

(3)vai nu[c)
(3)(4)vai

[c)

(3)vai nu[d)
(3)vai

[d)

kura apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
vii)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta
sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 8. pantu;
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
viii)
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
(ix)
uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši
attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;]
kas nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
kas ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kura
atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma prasībām;]
kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;

(10)

Saimes
identifikācija

e)

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
uz ko ir attiekusies slimību uzraudzības programma, kura atbilst Deleģētās regulas (ES)
2019/2035 II pielikuma prasībām, un ir konstatēts, ka tā nav inficēta vai nav devusi pamatu
aizdomām par inficēšanos ar šādiem slimību ierosinātājiem:

L 113/646

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS
(3)vai
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nu

(3)vai
(3)vai

f)
g)
h)

[attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un Mycoplasma
gallisepticum;]
[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella
Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un Mycoplasma gallisepticum;]
[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix un Anas
spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]
kas vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz
Savienību, nevienu brīdi nav bijusi saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kam veselības
statuss ir zemāks, vai ar nebrīvē turētiem vai savvaļas putniem;
kas olu savākšanas laikā nav uzrādījusi pārnēsājamu slimību simptomus;
kas 24 stundās pirms šo inkubējamo olu iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēta(11), neatklājot pazīmes, kuras liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem;

II.1.5.
nav vakcinētas pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
ir vakcinētas pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām;]
(3)vai nu [b)
nav vakcinētas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
(3)vai
[b)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem,
gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(c)
ir marķētas ar krāsainas tintes zīmogu, norādot izcelsmes objekta unikālo apstiprinājuma numuru;
(d)
ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;
ir savāktas [ ___/___/____ (dd/mm/gggg)](3) [no___/___/____ (dd/mm/gggg) līdz ___/___/____
II.1.6.
(dd/mm/gggg)] (3); (12)
II.1.7.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai inkubējamās olas nevarētu no tiem izkrist;
b)
kuri ir konstruēti tā, lai tos varētu iztīrīt un dezinficēt;
c)
kuros atrodas tikai vienas sugas, kategorijas un veida inkubējamās olas, kas ir iegūtas vienā
objektā;
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
d)
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
e)
kuri:
(3)vai nu
[ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;]
(3)vai
[pirms šo inkubējamo olu iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar izcelsmes valsts vai
teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;]
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 5. punktā noteiktā attiecīgā
f)
informācija par inkubējamām mājputnu olām;
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas transportlīdzeklī, kurš ir būvēts saskaņā ar II.1.7. punkta a) un
II.1.8.
b) apakšpunktu un iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, ko ir atļāvusi izcelsmes valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un kurš tieši pirms tam, kad inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz
Savienību, ir izžāvēts vai tam ļauts izžūt;
(3)vai

nu [a)
[a)

(3)(4)vai
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(13)[II.1.9.

ir paredzētas dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu ir
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tās:
a)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;
b)
ir no saimēm:
(3)vai nu
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma, kurā šīs olas ir
savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu.]]
II.2.
Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo inkubējamo olu
Vecāku līnijas saimei ir piemērota Komisijas Regulas (EK) Nr. 2160/2003
galamērķis]( 14)[II.2.1.
10. pantā minētā Salmonella kontroles programma un Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās
prasības par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti
sabiedrības veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(15)
pozitīvs

negatīvs

( 14)

[II.2.2. II.1.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta ne Salmonella Enteritidis, ne Salmonella
Typhimurium.]
( 16)
[II.2.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, inkubējamās olas ir no saimēm, kurām saskaņā ar
Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem veiktās Salmonella testēšanas rezultāti ir negatīvi.]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu inkubējamas mājputnu olas, kas nav skrējējputnu olas, un
izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā produkta galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 2. slejā.
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 04.07.
“Kategorija”: izvēlēties
vienu: tīršķirnes
mājputni / cilts
vecvecāki / cilts
vecāki /dējējvistiņas/citi.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

“Inkubējamās olas”, kas definētas Regulas (ES) 2016/429 4. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz inkubējamām olām no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas
vakcīnas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas
XV pielikuma vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404
V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Paturēt, ja šīs inkubējamās olas nosūta no inkubatorija.
Paturēt, ja šīs inkubējamās olas nosūta no izcelsmes saimes objekta.
Norādīt tā objekta nosaukumu, adresi un apstiprinājuma numuru, kur 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā
šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, turēta šo inkubējamo olu izcelsmes saime.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Savākšanas datums(-i) nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest
dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz šo inkubējamo olu ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti
ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputnu un tītaru inkubējamām olām.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šiem
serotipiem: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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28. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU INKUBĒJAMAS SKRĒJĒJPUTNU OLAS (PARAUGS
“HER”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reproduktīvie produkti

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

Se rtifikāta paraugs “HER”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītās inkubējamās
skrējējputnu olas (1):
II.1.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (2) , kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas
sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest inkubējamas skrējējputnu olas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 105. panta a) punktu īsteno slimību
b)
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
II.1.2.
(3)vai nu [saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas;]
(3)(4)vai
[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu netiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas, un šīs inkubējamās olas ir no saimēm:
a)
kas vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā izdētas šajā sūtījumā ietilpstošās inkubējamās olas, ir
izolētas oficiālā uzraudzībā;
kas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir testētas vīrusa noteikšanas testā(5):
b)
i)
kurš veikts, izmantojot kloākas noslaucījumu vai fēču paraugus, kas no katra skrējējputna
ievākti 7–10 dienas pēc datuma, no kura skrējējputni atradušies a) punktā minētajā
oficiālajā uzraudzībā;
kurā nav atklāti 1. tipa putnu paramiksovīrusa izolāti, kam intracerebrālās patogenitātes
ii)
indekss (ICPI) pārsniedz 0,4;
kurā, pirms diennakti vecie cāļi izsūtīti no inkubatorija nosūtīšanai uz Savienību, par
iii)
visiem putniem ir pieejami labvēlīgi rezultāti;
c)
kur vismaz 6 mēnešus tieši pirms datuma, kurā sūtījums nosūtīts ievešanai Savienībā, ar
statistiski pamatota paraugu ņemšanas plāna starpniecību ir īstenota Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas uzraudzība, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;
d)
kas 30 dienu laikā pirms datuma, kurā izdētas šajā sūtījumā ietilpstošās inkubējamās olas, un šo
olu dēšanas laikā nav turētas kopā ar mājputniem, kuri neatbilst a), b) un c) punktā sniegtajām
garantijām;]
II.1.3.
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(6)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(3)(7)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šīs inkubējamās
olas:
i) ir no saimēm:
kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
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-

kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kur ir ne agrāk kā
2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ņemti
kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(5) ir
testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus,
kam ICPI pārsniegtu 0,4;
kas 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
oficiālā uzraudzībā izolētas izcelsmes objektā;
kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā šis sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst augstāk esošā pirmā un otrā
ievilkuma nosacījumiem;
(ii)
kas inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav bijušas saskarē ar mājputniem vai
inkubējamām olām, kas neatbilst i) punkta nosacījumiem;]
ir no I.11. ailē norādītā objekta:
II.1.4.
(3)(8)vai nu [a)
kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas
ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 7. panta prasības, un
kura apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;]
(3)(9)vai
[a)
kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas
ir vismaz tikpat stingras kā Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 8. panta prasības, un kura
apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;]
(b)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas
paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
8. pantu;
(c)
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ,
(d)
tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši
valsts pasākumi;
(e)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
II.1.5.
ir no saimes:
(a)
kas II.1.1. punktā minētajā zonā ir pastāvīgi atradusies vismaz 3 mēnešus tieši pirms datuma,
kurā inkubējamās olas ir iekrautas nosūtīšanai uz Savienību;]
un, ja saime II.1.1. punktā minētajā zonā ir importēta, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām,
kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692
attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas
skrējējputnus un produktīvos skrējējputnus;
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(b)

kas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, vismaz
6 nedēļas ir pastāvīgi turēta objektā:
(i)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas savāktas, nav ziņots par
apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;
(8)[ii)
kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar
prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
8. panta prasības;
(10)

Objekta nosaukums

iii)
iv)

(3)vai nu[c)
(3)(5)vai

[c)

(3)vai nu[d)
(3)vai

[d)

Adrese

Apstiprinājuma numurs

kura apstiprinājums inkubējamo olu savākšanas brīdī nav apturēts vai atcelts;
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
v)
kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta
sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 8. pantu;
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
vi)
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;
(vii)
uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši
attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;]
kas nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
kas ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kura
atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma prasībām;]
kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;
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Saimes
identifikācija

e)
f)
g)

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
kas vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz
Savienību, nevienu brīdi nav bijusi saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kam veselības
statuss ir zemāks, vai ar nebrīvē turētiem vai savvaļas putniem;
kas šo inkubējamo olu savākšanas laikā nav uzrādījusi pārnēsājamu slimību simptomus;
kas 24 stundās pirms šo inkubējamo olu iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēta(12), neatklājot pazīmes, kuras liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā,
un jaunradušos slimību gadījumiem;

II.1.6.
nav vakcinētas pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
ir vakcinētas pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām;]
(3)vai nu [b)
nav vakcinētas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
(3)vai
[b)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem,
gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(c)
ir marķētas ar krāsainas tintes zīmogu, norādot izcelsmes valsts vai teritorijas ISO kodu un
izcelsmes objekta unikālo apstiprinājuma numuru;
(d)
ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;
ir savāktas [ ___/___/____ (dd/mm/gggg)](3) [no___/___/____ (dd/mm/gggg) līdz ___/___/____
II.1.7.
(dd/mm/gggg)] (3); (13)
II.1.8.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai inkubējamās olas nevarētu no tiem izkrist;
b)
kuri ir konstruēti tā, lai tos varētu iztīrīt un dezinficēt;
c)
kuri satur tikai vienas sugas, kategorijas un veida inkubējamās olas, kas ir iegūtas vienā objektā;
d)
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir aizdarīti
tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
kuri:
e)
(3)vai nu
[ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;]
(3)vai
[pirms šo inkubējamo olu iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar izcelsmes valsts vai
teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;]
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 5. punktā noteiktā attiecīgā
f)
informācija par inkubējamām mājputnu olām;
(3)vai

nu [a)
[a)

(3)(6)vai
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II.1.9.

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas transportlīdzeklī, kurš ir būvēts saskaņā ar II.1.8. punkta a) un
b) apakšpunktu un iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, ko ir atļāvusi izcelsmes valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un kurš tieši pirms tam, kad inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz
Savienību, ir izžāvēts vai tam ļauts izžūt;
(14)[II.1.10. ir paredzētas dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tās:
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;
a)
b)
ir no saimēm:
(3)vai nu
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma, kurā šīs olas ir
savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu.]]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu inkubējamas skrējējputnu olas, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šo produktu galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts:
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 04.07.
“Kategorija”: izvēlēties vienu: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts vecāki /citi.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

“Inkubējamās olas”, kas definētas Regulas (ES) 2016/429 4. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem no zonām, kuras saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 39. pantu neuzskata par brīvām no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas un kuras
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “C”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
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Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz inkubējamām olām no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas
vakcīnas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas
XV pielikuma vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404
V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Paturēt, ja šīs inkubējamās olas nosūta no inkubatorija.
Paturēt, ja šīs inkubējamās olas nosūta no izcelsmes saimes objekta.
Norādīt tā objekta nosaukumu, adresi un apstiprinājuma numuru, kur 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā
šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, turēta šo inkubējamo olu izcelsmes saime.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Savākšanas datums(i) nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest
dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz šo inkubējamo olu ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti
ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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29. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU NOTEIKTAS BEZPATOGĒNU OLAS (PARAUGS “SPF”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reproduktīvie produkti

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka noteiktās bezpatogēnu olas (1), kas
aprakstītas šā sertifikāta I daļā:
ir no zonas ar kodu_ _ - _ (2), kas šā sertifikāta izdošanas datumā Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IV pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts
ievest noteiktas bezpatogēnu olas;

II.2.

ir no I.11. ailē norādītā objekta:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

II.3.

(a)

kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta
sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 8. pantu;

(b)

kurš atbilst Eiropas farmakopejā aprakstītajiem nosacījumiem;

(c)

kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā
ar prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035
8. pantā noteiktajām prasībām, un kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;

(d)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;

(e)

uz kuru brīdī, kad šīs olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ,
tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;

ir no saimes:
(a)

kas vismaz 6 nedēļas pirms datuma, kurā šīs olas savāktas nosūtīšanai uz Savienību, ir
pastāvīgi turēta II.2. punktā minētajā objektā;

(b)

kas, kā aprakstīts Eiropas farmakopejā, ir brīva no noteiktiem patogēniem, un visu šā
īpašā statusa iegūšanai veikto klīnisko izmeklējumu rezultāti ir bijuši labvēlīgi, un
30 dienu laikā pirms datuma, kurā savāktas nosūtīšanai uz Savienību paredzētās olas,
veiktajos testos uz augsti patogēnisko putnu gripu, Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju
un mazpatogēniskās putnu gripas vīrusu infekciju iegūtie rezultāti ir negatīvi;

(c)

kas vismaz reizi nedēļā ir klīniski izmeklēta saskaņā ar Eiropas farmakopejā sniegto
aprakstu, neatklājot slimību simptomus vai pamatu aizdomām par jebkādas slimības
klātbūtni;

(d)

kas vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs olas savāktas, nav bijusi saskarē ar
mājputniem, kam veselības statuss ir zemāks, vai ar putniem;

(e )

kas olu savākšanas laikā nav uzrādījusi pārnēsājamu slimību simptomus;
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II.4.
(a) ir marķētas ar krāsainas tintes zīmogu, norādot izcelsmes valsts vai teritorijas ISO kodu
un izcelsmes objekta unikālo apstiprinājuma numuru;
(b) ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes
norādījumiem;
II.5.

ir savāktas [ ___/___/____ (dd/mm/gggg)](3)
___/___/____ (dd/mm/gggg)] (3); (4)

II.6.

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas konteineros:

(3)vai

(dd/mm/gggg) līdz

a)

kuri ir būvēti tā, lai olas nevarētu no tiem izkrist;

b)

kuri ir konstruēti tā, lai tos varētu iztīrīt un dezinficēt;

c)

kuri satur tikai vienas sugas, kategorijas un veida olas no viena un tā paša objekta;

d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir
aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;

e)

kuri:

nu

[ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;]

(3)vai

[pirms šo olu iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar izcelsmes valsts vai
teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;]
f)

II.7.

[no___/___/____

uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 6. punktā noteiktā
attiecīgā informācija par noteiktām bezpatogēnu olām;

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas transportlīdzeklī, kurš ir būvēts saskaņā ar II.1.6. punkta
a) un b) apakšpunktu un iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, ko ir atļāvusi izcelsmes
valsts vai teritorijas kompetentā iestāde, un kurš tieši pirms tam, kad šīs olas iekrautas
nosūtīšanai uz Savienību, ir izžāvēts vai tam ļauts izžūt.

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu noteiktas bezpatogēnu olas, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šo produktu galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
04.07.

Noteiktas bezpatogēnu olas, kas definētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Savākšanas datums(i) nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauta ievešana no šīs zonas Savienībā, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz šo produktu ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
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O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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30. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU MĀJPUTNUS, KURI IR PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI UN NAV SKRĒJĒJPUTNI (PARAUGS “SP”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

31.3.2021.
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
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I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

Se rtifikāta paraugs “SP”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1.
Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka nokaušanai paredzētie mājputni(1), kas nav
skrējējputni un ir aprakstīti šā sertifikāta I daļā:
II.1.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (2) , kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas
sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest nokaušanai paredzētus mājputnus,
kas nav skrējējputni;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno slimību
b)
uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no
[d)
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;
II.1.2.
ir no II.1.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(4)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikumā
noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(3)(5)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst tikai
vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
ir no saimes vai saimēm, kuras, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu,
(ii)
kur ietilpst ne agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa
izolācijas testā(6) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu
paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;
(iii) ii) punktā minētās 2 nedēļas savā izcelsmes objektā ir izolēti oficiālā uzraudzībā;
(iv) 60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijuši
saskarē ar mājputniem, kas neatbilst i) un ii) punkta nosacījumiem;]
II.1.3.
[vismaz 6 nedēļas tieši pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja putni
jaunāki par 6 nedēļām, kopš izšķilšanās, ir pastāvīgi atradušies II.1.1. punktā minētajā zonā;
un, ja II.1.1. punktā minētajā zonā tie ir importēti, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kuras ir
vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās
prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas
sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest nokaušanai paredzētus mājputnus, kas nav
skrējējputni;
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II.1.4.

ir no I.11. ailē norādītā objekta:
(a)
kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir
ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 8. pantu;
(b)
kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai skaitā
(c)
šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
(d)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija, vismaz
30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti
patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
(e)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav ziņots
par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;
II.1.5.
ir no saimes:
(a)
kas pret augsti patogēnisko putnu gripu nav vakcinēta;
(3)vai nu [b)
kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
(3)vai
[b)
kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir
vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;
(7)

Saimes
identifikācija

II.1.7.
II.1.8.

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēta(8), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto
slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;
I.11. ailē norādītajā objektā ir pastāvīgi atradušies kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 30 dienas
tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;
kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 30 dienas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas (ES)
2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
c)

II.1.6.

Putnu
vecums
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24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti
(dd/mm/gggg) un tiem nav novērotas pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem;
II.1.10.
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
b)
kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
c)
kuri ir:
(3)vai nu
[nelietoti un šim nolūkam speciāli izstrādāti vienreizlietojami konteineri, kas pēc pirmās
izmantošanas jāiznīcina;]
(3)vai
[pirms dzīvnieku iekraušanas iztīrīti un dezinficēti un izžāvēti vai tiem ļauts izžūt;]
d)
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem aizdarīti tādā
veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
e)
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 2. punktā noteiktā attiecīgā
informācija par nokaušanai paredzētiem mājputniem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(9) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas būvēts saskaņā
II.1.11.
ar II.1.10. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli,
kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;
(10)[II.1.12. ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts
statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
(3)vai nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti, un, izmantojot asins paraugus, kas no putniem
ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz
Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai pie 5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 %
ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(6).]]
(3)vai
[pēdējās 30 dienās, pirms sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, pret Ņūkāslas slimības vīrusa
infekciju ir vakcinēti, bet ne ar dzīvu vakcīnu, un, izmantojot kloākas noslaucījumu vai fēču paraugus,
kuri pēc nejaušas izlases principa ņemti no vismaz 60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā, ko
veic 14 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību (6), ir testēti uz
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]
II.2.

(8)___/___/____

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
II.2.1.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
nav saņēmuši:
-

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

-

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti, izņemot
gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar Padomes
Direktīvas 96/22/EK definīcijām).
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II.2.2.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apstiprinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un
attiecīgie dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

( 11)

[II.2.3.

to izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās
īpašās prasības par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, un šī saime ir testēta
uz sabiedrības veselībai bīstamiem Salmonella serotipiem:

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(12)
pozitīvs

negatīvs

Citu iemeslu, nevis Salmonella kontroles programmas dēļ:
vai nu [mājputniem, kas paredzēti nokaušanai, nav doti antibakteriāli līdzekļi.]
( 3)( 13)
vai [mājputniem, kas paredzēti nokaušanai, ir doti šādi antibakteriāli līdzekļi:
…………………………………………………………...]]
Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, mājputni ir saskaņā ar
Lēmumā 95/410/EK paredzētajām procedūrām uz Regulas (EK) Nr. 2160/2003 9. panta
3. punkta pamata ir mikrobioloģiski testēti, ņemot paraugus izcelsmes saimniecībā, un
iegūtie rezultāti attiecībā uz Salmonella ir negatīvi.]
( 3)

( 14)

[II.2.4.

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu nokaušanai paredzētus mājputnus, kas nav skrējējputni, un
izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma
1. daļas tabulas 2. slejā.
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.05 vai 01.06.39.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

“Nokaušanai paredzēti mājputni” ir mājputni, ko paredzēts transportēt tieši uz kautuvi, kā definēts
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas
Savienībā ievest dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija attiecas tikai uz Gallus gallus sugas mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šiem
serotipiem: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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31. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU SKRĒJĒJPUTNUS, KURI IR PAREDZĒTI
NOKAUŠANAI (PARAUGS “SR”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Kaušanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

I.20.

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I.18.
I.19.

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
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I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits
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II. Informācija par ve selību

II.1.

II daļa. Apliecinājums

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]
II.1.1. Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
nav saņēmuši:

II.1.2.

II.2.

II.a

-

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

-

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti, izņemot
gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar Padomes
Direktīvas 96/22/EK definīcijām).

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apstiprinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un
attiecīgie dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie skrējējputni,
kuri paredzēti nokaušanai(1):
II.2.1.
ir no zonas ar kodu _ _ - _ (2), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)
ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma
1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest nokaušanai
paredzētus skrējējputnus;
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno
b)
slimību uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
c)
patogēniskās putnu gripas;
II.2.2.
ir no II.2.1. punktā minētās zonas, kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
(3)vai nu [saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas;]
(3)(4)vai
[saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu netiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas, un šie dzīvnieki:
a)
ir jātur oficiālā uzraudzībā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījumu iekrauj
nosūtīšanai uz Savienību;
a) apakšpunktā minētajā periodā objekta daļā, ko šim nolūkam apstiprinājušas izcelsmes
b)
valsts vai teritorijas kompetentās iestādes, jātur pilnīgi izolēti no tiešas vai netiešas
saskares ar citiem putniem;
uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir testēti vīrusa noteikšanas testā(5) :
c)
i)
kurš veikts, izmantojot kloākas noslaucījumu vai fēču paraugus, kas no katra
skrējējputna ievākti 7–10 dienas pēc datuma, no kura šie skrējējputni atradušies
a) punktā minētajā oficiālajā uzraudzībā;
kurā nav atklāti 1. tipa putnu paramiksovīrusa izolāti, kam intracerebrālās
ii)
patogenitātes indekss (ICPI) pārsniedz 0,4;
kurā attiecībā uz visiem sūtījumā ietilpstošajiem putniem, pirms tie no b) punktā
iii)
minētās objekta daļas izvesti nosūtīšanai uz Savienību, ir bijuši labvēlīgi
rezultāti;
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d)

ir no saimēm, kur vismaz 6 mēnešu laikā tieši pirms datuma, kurā sūtījums nosūtīts
ievešanai Savienībā, ar statistiski pamatota paraugu ņemšanas plāna starpniecību ir
īstenota Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzraudzība, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.3.
ir no II.2.1. punktā minētās zonas, kurā:
(3)vai nu [a)
pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]
(3)(6)vai
[a)
saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692
XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu
gripu;]
(3)vai nu [b)
ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst
gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;]
(3)(7)vai
[b)
nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst
tikai vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie
dzīvnieki:
(i)
ar šādām vakcīnām nav vakcinēti vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
(ii)
ir no saimes vai saimēm, kuras, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu
paraugu, kur ietilpst ne agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts
nosūtīšanai uz Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes
putniem, vīrusa izolācijas testā(5) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju,
neatrodot putnu paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;
(iii) ii) punktā minētās 2 nedēļas savā izcelsmes objektā ir izolēti oficiālā uzraudzībā;
(iv) 60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijuši saskarē ar mājputniem, kas neatbilst i) un ii) punkta nosacījumiem;]
II.2.4.
[6 nedēļu laikā tieši pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja
putni jaunāki par 6 nedēļām, kopš izšķilšanās, ir pastāvīgi atradušies II.2.1. punktā minētajā
zonā;
un, ja II.2.1. punktā minētajā zonā tie ir importēti, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku veselības
prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts
ievest skrējējputnus, kuri ir paredzēti nokaušanai;
ir no I.11. ailē norādītā objekta:
II.2.5.
(a)
kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;
(b)
kur veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
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(c)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ,
tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;
(d)
no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas uzliesmojuma;
(e)
kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas
gadījumiem;
II.2.6.
ir no saimes:
(a)
kas pret augsti patogēnisko putnu gripu nav vakcinēta;
(3)vai nu [b)
kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]
(3)vai
[b)
kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
ir vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;
(8)

Saimes
identifikācija

II.2.8.
II.2.9.
II.2.10.

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēta(9), neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā
norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem;
I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz
30 dienas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]
kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 30 dienas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;
nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos
slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēti (9)___/___/____ (dd/mm/gggg) un tiem nav novērotas pazīmes, kas liecina par slimību,
arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;
c)

II.2.7.

Putnu
vecums
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II.2.11.

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai:
i)
dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;
ii)
platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;
iii)
nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;
b)
kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša objekta;
c)
(3)vai nu [kuri ir nelietoti un šim nolūkam speciāli konstruēti vienreizlietojami konteineri, kas
pēc pirmās izmantošanas jāiznīcina;]

[kuri pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti un izžāvēti vai tiem ļauts
izžūt;]
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir
d)
aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 2. punktā noteiktā
e)
attiecīgā informācija par nokaušanai paredzētiem mājputniem;
nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(10) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas ir
II.2.12.
būvēts saskaņā ar II.2.11. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar
dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde.
(11)[II.2.13.
ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
(3)vai nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti, un, izmantojot asins paraugus, kas no
putniem ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir
seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai pie 5 % prevalences infekciju
varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(5).]]
(3)vai
[pēdējās 30 dienās, pirms sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, pret Ņūkāslas slimības
vīrusa infekciju ir vakcinēti, bet ne ar dzīvu vakcīnu, un, izmantojot kloākas noslaucījumu vai
fēču paraugus, kuri pēc nejaušas izlases principa ņemti no vismaz 60 katras saimes putniem,
vīrusa izolācijas testā, ko veic 14 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai
uz Savienību (5), ir testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]
(3)vai

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu nokaušanai paredzētus skrējējputnus, un izmantojams arī tad,
ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.8. aile.

Valsts, tās teritorijas vai zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.

I.27. aile.

“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas
(HS) kodu: 01.06.39.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

“Nokaušanai paredzēti skrējējputni” ir skrējējputni, ko paredzēts transportēt tieši uz kautuvi, kā definēts
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem no zonām, kuras saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 39. pantu neuzskata par brīvām no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas un kuras
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “C”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus,
vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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32. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU MAZĀK NEKĀ 20 MĀJPUTNUS, KURI
NAV SKRĒJĒJPUTNI (PARAUGS “POU-LT20”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Kaušanai

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo dzīvnieku galamērķis]

II daļa. Apliecinājums

II.1.1.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
nav saņēmuši:
-

stilbēnu vai tireostatiskas vielas,

-

estrogēniskas, androgēniskas, gestagēniskas vielas vai vielas, kas ir beta-agonisti, izņemot
gadījumus, kad tas darīts terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos (saskaņā ar Padomes
Direktīvas 96/22/EK definīcijām).

II.1.2.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apstiprinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki
atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem sniedz atlieku
uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu, un
attiecīgie dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes valsti ir norādīti Komisijas
Lēmuma 2011/163/ES sarakstā.

II.1.3.

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, par šiem [vaislas mājputniem, kas nav
skrējējputni](2) [produktīvajiem mājputniem, kas nav skrējējputni](2) [nokaušanai paredzētajiem
mājputniem, kas nav skrējējputni](2) [diennakti vecajiem cāļiem, kas nav skrējējputni](2) un kas
aprakstīti šajā sertifikātā, ar šo apliecinu, ka:
(16)[II.1.3.1.

to izcelsmes saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās
īpašās prasības par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, un šī saime ir
testēta uz sabiedrības veselībai bīstamiem Salmonella serotipiem:

Putnu vecums

Saimes identifikācija

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes, par
kuru ir zināmi testēšanas
rezultāti [dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(17)
pozitīvs

negatīvs

Pēdējo trīs nedēļu laikā pirms ievešanas Savienībā un tādu citu iemeslu dēļ, kas nav
Salmonella kontroles programma:
(2)vai

nu [vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, nav doti
antibakteriāli līdzekļi.]

(2)(18)vai
(16)[II.1.3.2.

[vaislas un produktīvajiem mājputniem, izņemot skrējējputnus, ir doti šādi
antibakteriāli līdzekļi: ……………………………………..]]

Vaislas mājputniem II.1.3.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta ne
Salmonella Enteritidis, ne Salmonella Typhimurium.]

( 19)

[II.1.3.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija:
( 2)

vai nu [vaislas mājputniem saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK
noteikumiem veikto Salmonella testu rezultāti ir negatīvi.]

( 2)

vai

[dējējvistām (produktīviem mājputniem, kas tiek audzēti pārtikas olu
ražošanai) saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2004/235/EK noteikumiem
veikto testu rezultāti ir negatīvi.]]
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II.2. Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka [vaislas mājputni(1), kas nav
skrējējputni](2) [produktīvie mājputni(3), kas nav skrējējputni](2) [nokaušanai paredzētie mājputni(4), kas
nav skrējējputni](2) [diennakti vecie cāļi(5), kas nav skrējējputni](2) un kas aprakstīti šajā sertifikātā:
II.2.1.

veido vienu sūtījumu, kurā ir mazāk nekā 20 mājputnu;

II.2.2.

ir no zonas ar kodu _ _ - _ (6), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:

II.2.3.
(2)vai

(2)vai

a)

ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IV pielikuma
1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest mazāk nekā 20
mājputnus, kas nav skrējējputni;

b)

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta a) punktu īsteno
slimību uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;

c)

saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
patogēniskās putnu gripas;

[d)

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu
no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;

ir no II.2.2. punktā minētās zonas, kurā:

nu [pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]

(2)(7)vai

[saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692
XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu;]

nu [II.2.4.

šie [vaislas mājputni, kas nav skrējējputni](2) [produktīvie mājputni, kas nav skrējējputni](2)
[nokaušanai paredzētie mājputni, kas nav skrējējputni](2):
II.2.4.1. ir no II.2.2. punktā minētās zonas, kurā:
(2)vai

nu [ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst
gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Komisijas Deleģētās regulas (ES)
2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]

(2)(8)vai

[nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst
tikai vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie
dzīvnieki:
a)

ar šādām vakcīnām nav vakcinēti vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kurā
sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;

b)

ir no saimes vai saimēm, kuras, izmantojot pēc nejaušas izlases principa
veidotu paraugu, kur ir ne agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz
60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(11) ir testēti uz Ņūkāslas
slimības vīrusa infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus, kam ICPI
pārsniegtu 0,4;
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(c)

b) punktā minētās 2 nedēļas savā izcelsmes objektā ir izolēti oficiālā
uzraudzībā;

d)

60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav bijuši saskarē ar mājputniem, kas neatbilst a) un b) punkta nosacījumiem;]

a)

II.2.2. punktā minētajā zonā pastāvīgi atradušies vismaz 3 mēnešus tieši pirms
datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja šie putni jaunāki par
3 mēnešiem, kopš izšķilšanās;

II.2.4.2.

un, ja II.2.2. punktā minētajā zonā tie ir importēti, importēts ir saskaņā ar
dzīvnieku veselības prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas
(ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un
zona, no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts
ievest mazāk nekā 20 mājputnus, kas nav skrējējputni;
b)

I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies vismaz 3 nedēļas tieši pirms
datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, vai, ja šie putni jaunāki par
3 nedēļām, kopš izšķilšanās;

c)

vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību,
vai, ja šie putni jaunāki par 3 nedēļām, kopš izšķilšanās nav bijuši saskarē ar
zemāka veselības statusa dzīvniekiem;

II.2.4.3. ir no I.11. ailē norādītā objekta:
(a)

kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;

(b)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam,
veic dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un
vāktu par tiem informāciju;

(c)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;

(d)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;

(e)

kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa
infekcijas gadījumiem;
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II.2.4.4. ir no saimes:
a)

kas pret augsti patogēnisko putnu gripu nav vakcinēta;

(2)vai

nu [b)

kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]

(2)vai

[b)

kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ir vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām,
kas atbilst gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;

(9)

Saimes
identifikācija

c)

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

kas 24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēta(10), neatklājot pazīmes, kuras liecina par slimību,
arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;

II.2.4.5. šie dzīvnieki:
(a)

nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;

(b)

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā
norādīto slimību vai jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts
programma;

(c)

24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta
klīniski inspicēti (10)___/___/____ (dd/mm/gggg), neatklājot pazīmes, kuras
liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;

d)

30 dienu laikā pirms datuma, kurā šie dzīvnieki iekrauti nosūtīšanai uz
Savienību, tie ir seroloģiski un/vai bakterioloģiski testēti(11), un iegūtie rezultāti
bijuši negatīvi, konstatējot, ka tie nav inficēti vai nav pamata aizdomām par
inficēšanos ar šādiem ierosinātājiem:

(2)vai

nu [attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un
Mycoplasma gallisepticum;]

(2)vai

[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)),
Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un
Mycoplasma gallisepticum;]
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(2)vai

[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix
perdix un Anas spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]

II.2.4.6. nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)

b)

kuri ir būvēti tā, lai:
i)

dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;

ii)

platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;

iii)

nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem
izbirst dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

kuri satur tikai vienas sugas un kategorijas dzīvniekus no viena un tā paša
objekta;

c)
(2)vai

nu [kuri ir nelietoti un šim nolūkam speciāli konstruēti vienreizlietojami konteineri,
kas pēc pirmās izmantošanas jāiznīcina;]

(2)vai

[kuri pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti un izžāvēti vai tiem
ļauts izžūt;]

d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes
norādījumiem ir aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;

e)

uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikumā noteiktā attiecīgā
informācija par [vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem](2)
[mājputniem, kuri paredzēti nokaušanai](2);

II.2.4.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(12) ir iekrauti transportlīdzeklī,
kas būvēts saskaņā ar II.2.4.6. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un
dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas
kompetentā iestāde;
(13)

[II.2.4.8. ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689

66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez
vakcinācijas)”,

(2)(14)vai

[un tie:

nu
a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā sūtījums oficiālā veterinārārsta uzraudzībā
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir izolēti tādā izcelsmes objektā vai karantīnas
objektā, kur:

c)

i)

vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts, neviens mājputns
nav vakcinēts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

ii)

minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;

iii)

nav veikta vakcinācija;

izmantojot asins paraugus, kas ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie
iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības
vīrusa antivielām tā, lai pie 5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 %
ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(11).]]]
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(2)(15)vai

(2)vai

[II.2.4.

[un tie:

(2)vai

nu [pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti, un, izmantojot asins paraugus,
kas ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību,
ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai pie 5 % prevalences
infekciju varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti ir negatīvi(11).]]]

(2)vai

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti pēdējās 30 dienās, pirms sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, bet ne ar dzīvu vakcīnu, un, izmantojot kloākas
noslaucījumu vai fēču paraugus, kuri pēc nejaušas izlases principa ņemti no vismaz
60 katras saimes putniem, vīrusa izolācijas testā(11), ko veic 14 dienu laikā pirms
datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir testēti uz Ņūkāslas
slimības vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.]]]

šie diennakti vecie cāļi, kas nav skrējējputnu cāļi:
II.2.4.1. ir no II.2.2. punktā minētās zonas, kurā:
(2)vai

(2)(8)

nu [ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst
gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;]

vai [nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst
tikai vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šie
dzīvnieki:
a)

ar šādām vakcīnām nav vakcinēti;

b)

ir no saimēm:

c)

i)

kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma,
kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;

ii)

kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kurā ir ne
agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes
putniem, vīrusa izolācijas testā(11) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa
infekciju, neatrodot putnu paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;

iii)

kas izcelsmes objektā ir izolētas oficiālā uzraudzībā 2 nedēļas pirms
datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;

iv)

kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst i) un ii) punkta
nosacījumiem;

kas ir no inkubējamām olām, kuras inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav
bijušas saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kas neatbilst b) punkta
prasībām;]
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II.2.4.2. kopš izšķilšanās:
a)

ir atradušies II.2.2. punktā minētajā zonā;

b)

ir atradušies I.11. ailē norādītajā objektā;

c)

iii) nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

II.2.4.3. ir no I.11. ailē norādītā objekta:
(a)

kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
un kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā
ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;

(b)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam,
veic dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu
par tiem informāciju;

(c)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību
dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;

(d)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;

(e)

kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa
infekcijas gadījumiem;

II.2.4.4. ir no saimes, kas:
a)

II.2.2. punktā minētajā zonā pastāvīgi atradusies vismaz 3 mēnešus tieši pirms
datuma, kurā diennakti vecie cāļi ir iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;
un, ja II.2.2. punktā minētajā zonā saime ir importēta, importēts ir saskaņā ar
dzīvnieku veselības prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas
(ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un zona,
no kā šie dzīvnieki importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma
1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas
mājputnus, kas nav skrējējputni, un produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;

(b)

tieši pirms datuma, kurā diennakti vecie cāļi iekrauti nosūtīšanai uz Savienību,
vismaz 3 nedēļas ir pastāvīgi atradusies objektā:
i)

kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt
dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
8. pantu;
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(2)vai

nu [c)

ii)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam
riskam, veic dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas
liecina par slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos
slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;

iii)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;

iv)

kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā savāktas inkubējamās olas, no
kā šie diennakti vecie cāļi ir izšķīlušies, nav ziņots par apstiprinātiem
mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas gadījumiem;

v)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas
kaimiņvalsts teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās
putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;

nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]

[c)

ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas
programmu, kura atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma
prasībām;]

(2)vai

nu [d)

pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]

(2)vai

[d)

pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ir vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas
atbilst gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692
XV pielikuma kritērijiem;

(2)(7)vai

(9)

Saimes
identifikācija

e)

(2)vai

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

90 dienu laikā pirms datuma, kurā diennakti vecie cāļi iekrauti nosūtīšanai uz
Savienību, ir seroloģiski un/vai bakterioloģiski testēta(11) tādos testos, kas pie 5 %
prevalences ar 95 % ticamību var atklāt infekciju, un iegūtie rezultāti bijuši
negatīvi, konstatējot, ka tā nav inficēta vai nav pamata aizdomām par inficēšanos
ar šādiem ierosinātājiem:
nu [attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un
Mycoplasma gallisepticum;]
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(2)vai

[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)),
Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un
Mycoplasma gallisepticum;]

(2)vai

[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix
perdix un Anas spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]

f)

vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā savāktas olas, no kā šie diennakti vecie
cāļi izšķīlušies, nevienu brīdi nav bijusi saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības
statuss ir zemāks;

g)

24 stundās pirms diennakti veco cāļu iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēta(10), neatklājot pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;]

II.2.4.5. šie dzīvnieki:
(a)

nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;

(b)

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā
norādīto slimību vai jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts
programma;

(c)

24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta
klīniski inspicēti (10)___/___/____ (dd/mm/gggg), neatklājot pazīmes, kuras
liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību
gadījumiem;

d)

ir no inkubējamām olām, kas pirms inkubācijas ir dezinficētas saskaņā ar
izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;

II.2.4.6. nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)

kuri ir būvēti tā, lai:
i)

dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;

ii)

platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;

iii)

nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem
izbirst dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

b)

kuros ir tikai vienas sugas un kategorijas dzīvnieki no viena un tā paša objekta;

c)

kuri ir nelietoti un šim nolūkam speciāli izstrādāti vienreizlietojami konteineri,
kas pēc pirmās izmantošanas jāiznīcina;

d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes
norādījumiem ir aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;

e)

uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 3. punktā noteiktā
attiecīgā informācija par diennakti veciem cāļiem;
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II.2.4.7. nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(12) ir iekrauti transportlīdzeklī,
kas būvēts saskaņā ar II.2.4.6. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un
dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas
kompetentā iestāde;
(13) II.2.4.8.

ir paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689
66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez
vakcinācijas)”, un tie:
a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

ir no inkubējamām olām, kas iegūtas no saimēm, kuras:

(2)vai

nu

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas.]

(2)vai

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu.]

(2)vai

[pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma,
kurā šīs olas ir savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu.]

c)

ir no inkubatorija, kurā darba prakse nodrošina, ka inkubējamās olas, no kā šie
diennakti vecie cāļi ir izšķīlušies, gan laika, gan vietas ziņā inkubētas pilnīgi
atsevišķi no olām, kas neatbilst b) punkta prasībām.]]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu mazāk nekā 20 mājputnus, kas nav skrējējputni, un
izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.05 vai 01.06.39.

II daļa.
(1)
(2)

“Vaislas mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, kas paredzēti inkubējamo olu ražošanai, kā
definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
Lieko svītrot.
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
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“Produktīvie mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, ko audzē gaļas, pārtikas olu vai citu
produktu ražošanai vai medījamo putnu krājumu atjaunošanai, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 2. pantā.
“Nokaušanai paredzēti mājputni” ir mājputni, ko paredzēts transportēt tieši uz kautuvi, kā definēts
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā.
“Diennakti vecs cālis” ir mājputns, kas jaunāks par 72 stundām, kā definēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 2. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus,
vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši
Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Piemērot attiecībā uz vaislas mājputniem un produktīvajiem mājputniem.
Piemērot attiecībā uz nokaušanai paredzētiem mājputniem.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputniem un tītariem.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā tai bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šādiem
serotipiem:
-vaislas mājputnu saimēm: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis;
-produktīvo mājputnu saimēm: Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium.
Aizpildīt attiecīgā gadījumā: izmantoto antibakteriālo līdzekļu nosaukums un aktīvā viela.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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33. NODAĻA
VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU MAZĀK NEKĀ 20 INKUBĒJAMAS
MĀJPUTNU OLAS, KAS NAV SKRĒJĒJPUTNU OLAS (PARAUGS “HE-LT20”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reproduktīvie produkti

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/šķirne/kategorija

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits
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VALSTS
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II. Informācija par ve selību

II.1.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Sabiedrības veselības apliecinājums [*svītrot, ja Savienība nav šo inkubējamo olu galamērķis]
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, par inkubējamām olām, kas aprakstītas I daļā, ar šo
apliecinu:
( 12)

[II.1.1. Izcelsmes (vecāku) saimei ir piemērota Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. pantā minētā
Salmonella kontroles programma un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1177/2006 noteiktās īpašās
prasības par antibakteriālo līdzekļu un vakcīnu izmantošanu, kā arī šai vecāku saimei ir veikti
sabiedrības veselībai bīstamu Salmonella serotipu noteikšanas testi:

II daļa. Apliecinājums

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Datums, kad pēdējo reizi
ņemti paraugi no saimes,
par kuru ir zināmi
testēšanas rezultāti
[dd/mm/gggg]

Visas saimē veiktās
testēšanas rezultāti(13)
pozitīvs

negatīvs

( 12)

[II.1.2. II.1.1. punktā minētajā kontroles programmā nav atklāta ne Salmonella Enteritidis, ne
Salmonella Typhimurium.]

( 14)

[II.1.3. Ja galamērķa dalībvalsts ir Somija vai Zviedrija, inkubējamās olas ir no saimēm, kurām
saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2003/644/EK noteikumiem veiktās Salmonella testēšanas
rezultāti ir negatīvi.]

II.2.

Dzīvnieku veselības apliecinājums
Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītās inkubējamās
mājputnu olas (1), kas nav skrējējputnu olas:
II.2.1.

veido vienu sūtījumu, kurā ir mazāk nekā 20 inkubējamu olu;

II.2.2.

ir no zonas ar kodu _ _ - _ (2), kas šā sertifikāta izdošanas datumā:
a)

ir saņēmusi atļauju un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma
1. daļas sarakstā ir norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest mazāk nekā 20
mājputnus, kas nav skrējējputni;

b)

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 105. panta a) punktu īsteno
slimību uzraudzības programmu attiecībā uz augsti patogēnisko putnu gripu;

c)

saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 38. pantu tiek uzskatīta par brīvu no augsti
patogēniskās putnu gripas;

[d)

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu tiek uzskatīta par brīvu
no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas;
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II.2.3.
(3)vai

ir no II.2.2. punktā minētās zonas, kurā:
nu [a)

(3)vai

pret augsti patogēnisko putnu gripu netiek vakcinēts;]

[a)

saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692
XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu
gripu;]

nu [b)

ir aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas neatbilst
gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;]

[b)

nav aizliegts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju vakcinēt ar vakcīnām, kas atbilst
tikai vispārīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem, un šīs
inkubējamās olas:

(3)(4)vai

(3)(5)vai

(i)

(ii)
II.2.4.

ir no saimēm:
-

kas ar šādām vakcīnām nav vakcinētas vismaz 12 mēnešus pirms datuma,
kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;

-

kas, izmantojot pēc nejaušas izlases principa veidotu paraugu, kur ir ne
agrāk kā 2 nedēļas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, ņemti kloākas noslaucījumi no vismaz 60 katras saimes putniem,
vīrusa izolācijas testā(6) ir testētas uz Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju,
neatrodot putnu paramiksovīrusus, kam ICPI pārsniegtu 0,4;

-

kas izcelsmes objektā ir izolētas oficiālā uzraudzībā 2 nedēļas pirms datuma,
kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;

-

kas 60 dienu laikā pirms datuma, kurā šis sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijušas saskarē ar mājputniem, kas neatbilst augstāk esošā
pirmā un otrā ievilkuma nosacījumiem;
inkubatorijā vai transportēšanas laikā nav bijušas saskarē ar mājputniem vai
inkubējamām olām, kuras neatbilst i) punkta nosacījumiem;]

ir no I.11. ailē norādītā objekta:
(a)

kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;

(b)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem
informāciju;

(c)

uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši
attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;
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(d)

II.2.5.

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas uzliesmojuma;

ir no saimes:
(a)

kas II.2.2. minētajā zonā ir pastāvīgi atradusies vismaz 3 mēnešus tieši pirms datuma,
kurā inkubējamās olas ir iekrautas nosūtīšanai uz Savienību;
un, ja II.2.2. punktā minētajā zonā saime ir importēta, importēts ir saskaņā ar dzīvnieku
veselības prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Regulas (ES) 2016/429 un
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 attiecīgās prasības, un zona, no kā šie dzīvnieki
importēti, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas sarakstā ir norādīta
kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest vaislas mājputnus, kas nav skrējējputni, un
produktīvos mājputnus, kas nav skrējējputni;

(b)

kas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību,
vismaz 3 nedēļas ir pastāvīgi turēta objektā:
i)

(3)vai

nu [c)

(7)[ii)

kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā
iestāde un kurā ir ieviesta sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu;

iii)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam,
veic dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un
vāktu par tiem informāciju;

iv)

uz kuru brīdī, kad inkubējamās olas nosūtītas uz Savienību, dzīvnieku veselības
apsvērumu dēļ, tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos
slimību dēļ, nav bijuši attiecināti ierobežojoši valsts pasākumi;

v)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas
slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma;]

kas nav vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu;]

[c)

kas ir vakcinēta pret augsti patogēnisko putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas programmu,
kura atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XIII pielikuma prasībām;]

nu[d)

kas pēdējos 12 mēnešus pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
nav vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;]

(3)(4)vai
(3)vai

kurā vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas savāktas, nav
ziņots par apstiprinātiem mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekcijas
gadījumiem;

L 113/694

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

31.3.2021.

VALSTS

Se rtifikāta paraugs “HE-LT20”
(3)vai

[d)

kas pēdējos 12 mēnešos pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību,
ir vakcinēta pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ar vakcīnām, kas atbilst gan
vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;

(8)

Saimes
identifikācija

Putnu
vecums

Vakcinācijas
datums

Izmantotā
vīrusa
celma
nosaukums
un veids

Vakcīnas
partijas
numurs

Vakcīnas
nosaukums

Vakcīnas
ražotājs

]
kas 90 dienu laikā pirms datuma, kurā inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz
Savienību, ir seroloģiski un/vai bakterioloģiski testēta(6) tādos testos, kas pie 5 %
prevalences ar 95 % ticamību var atklāt infekciju, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi,
konstatējot, ka tā nav inficēta vai nav pamata aizdomām par inficēšanos ar šādiem
ierosinātājiem:
(3)vai nu [attiecībā uz Gallus gallus: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum un
Mycoplasma gallisepticum;]
(3)vai
[attiecībā uz Meleagris gallopavo: Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)),
Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis un
Mycoplasma gallisepticum;]
(3)vai
[attiecībā uz Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix
un Anas spp.: Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum;]
f)
kas vismaz 21 dienu pirms šo olu savākšanas bijusi izolēta izcelsmes objektā;
g)
kas vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai
uz Savienību, nevienu brīdi nav bijusi saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kam
veselības statuss ir zemāks, vai ar nebrīvē turētiem vai savvaļas putniem;
h)
kas šo inkubējamo olu savākšanas laikā nav uzrādījusi pārnēsājamu slimību simptomus;
i)
kas 24 stundās pirms šo inkubējamo olu iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēta(9), neatklājot pazīmes, kuras liecina par slimību, arī par
sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un par jaunradušos slimību gadījumiem;
e)

II.2.6.
a)
b)
(c)
II.2.7.

nav vakcinētas pret augsti patogēnisko putnu gripu;
nav vakcinētas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju,
ir dezinficētas saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes
norādījumiem;
ir savāktas [ ___/___/____ (dd/mm/gggg)](3) [no___/___/____ (dd/mm/gggg) līdz ___/___/____
(dd/mm/gggg)] (3); (10)
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II.2.8.

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas konteineros:
a)
kuri ir būvēti tā, lai inkubējamās olas nevarētu no tiem izkrist;
b)
kuri ir konstruēti tā, lai tos varētu iztīrīt un dezinficēt;
c)
kuros atrodas tikai vienas sugas, kategorijas un veida inkubējamās olas, kas ir iegūtas
vienā objektā;
d)
kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir
aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;
e)
(3)vai nu
[kuri ir vienreizlietojami, tīri konteineri, kas tiek izmantoti pirmo reizi;]
(3)vai
[kuri pirms šo inkubējamo olu iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar izcelsmes
valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem;]
f)
uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 5. punktā noteiktā attiecīgā
informācija par inkubējamām mājputnu olām;
nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas transportlīdzeklī, kurš ir būvēts saskaņā ar II.2.8. punkta a)
II.2.9.
un b) apakšpunktu un iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, ko ir atļāvusi izcelsmes
valsts vai teritorijas kompetentā iestāde, un kurš tieši pirms tam, kad inkubējamās olas iekrautas
nosūtīšanai uz Savienību, ir izžāvēts vai tam ļauts izžūt.
(11)[II.2.10. ir paredzētas dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tās:
a)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas;
b)
ir no saimēm:
(3)vai nu
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinētas.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinētas ar inaktivētu vakcīnu.]]
(3)vai
[kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ne vēlāk kā 60 dienas pirms datuma, kurā šīs
olas ir savāktas, ir vakcinētas ar dzīvu vakcīnu.]]
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu olas, kas nav
skrējējputnu olas, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šā produkta galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
04.07.
“Kategorija”: izvēlēties vienu: tīršķirnes mājputni / cilts vecvecāki / cilts vecāki /dējējvistiņas/citi.
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II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

“Inkubējamās olas”, kas definētas Regulas (ES) 2016/429 4. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Lieko svītrot.
Attiecas tikai uz zonām, kurās saskaņā ar vakcinācijas programmu, kas atbilst Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 XIII pielikumā noteiktajām prasībām, tiek vakcinēts pret augsti patogēnisko putnu gripu
un kuras Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu
“A”.
Šī garantija ir prasīta tikai attiecībā uz mājputniem no zonām, kurās saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punkta ii) apakšpunktu nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret
Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst tikai minētās deleģētās regulas XV pielikuma
vispārīgajiem kritērijiem, un kuras Komisijas Īstenošanas regulas (ES)2021/404 V pielikuma 1. daļas
tabulas 6. slejā ir norādītas ar ierakstu “B”.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Paturēt, ja šīs inkubējamās olas nosūta no inkubatorija.
Aizpildīt tad, ja dzīvnieki ir vakcinēti pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Savākšanas datums(-i) nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest
dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz šo inkubējamo olu ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti
ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar
Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa
infekcijas (bez vakcinācijas)”.
Šī garantija attiecas tikai uz sugas Gallus gallus mājputnu un tītaru inkubējamām olām.
Atzīmēt “pozitīvs”, ja vecāku līnijas saimes dzīves laikā bijuši pozitīvi rezultāti uz kādu no šiem
serotipiem: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow un Salmonella Infantis.
Svītrot, ja sūtījums nav paredzēts Somijai vai Zviedrijai.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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34. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU NEBRĪVĒ TURĒTUS PUTNUS (PARAUGS “CAPTIVEBIRDS”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

T rešā valsts

Valsts ISO kods

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

□ Norobežotam objektam

I.22.

□ Tranz ītam

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

Plombas Nr.

□ Karantīnas objektam

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits
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Se rtifikāta paraugs “CAPTIVE BIRDS”
II.a

II. Informācija par ve selību

II.1.

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītie nebrīvē
turētie putni(1):
II.1.1.

ir no zonas ar kodu_ _ - _ (2), kas ir saņēmusi atļauju un šā sertifikāta izdošanas datumā
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļā ir norādīta kā tāda, no kuras
Savienībā atļauts ievest nebrīvē turētus putnus;

II.1.2.

ir no objekta(3), kurš norādīts I.11. ailē un kuru izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
kompetentā iestāde ir apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 56. panta prasības, un:
(a)

kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;

(b)

kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta
sistēma, kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 8. pantu;

(c)

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;

(d)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ,
tai skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;

(e)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts
teritorija, vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz
Savienību, nav bijis neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības
vīrusa infekcijas uzliesmojuma;

(4)[f)
(5)vai

kurā:
nu[vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā šie nebrīvē turētie putni ir iekrauti nosūtīšanai
uz Savienību, nav apstiprināta putnu hlamidioze;]

(5)

vai

[pēdējos 6 mēnešos pirms datuma, kurā šie nebrīvē turētie putni ir iekrauti nosūtīšanai
uz Savienību, bet ne pēdējās 60 dienās, ir apstiprināta putnu hlamidioze, un ir
piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 55. panta e) punkta i) apakšpunktā
paredzētie pasākumi;]

(5)

vai

[pirms datuma, kurā notikusi iekraušana nosūtīšanai uz Savienību, dzīvnieki 45 dienas
ir turēti veterinārā uzraudzībā un ārstēti no putnu hlamidiozes;]
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II.1.3.

ir no saimes, kuru 24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir klīniski
inspicējis (6) oficiāls veterinārārsts, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par sugai
relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;

II.1.4.

šie dzīvnieki:

(5)vai nu

(a)

I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies kopš izšķilšanās vai nepārtraukti
vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību;]

(b)

nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;

[c) pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]

(5)vai

II.1.5.

[c)
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar vakcīnām, kas atbilst
gan vispārīgajiem, gan specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma
kritērijiem;]
(d)

7 līdz 14 dienu laikā pirms datuma, kurā tie iekrauti nosūtīšanai uz Savienību, ir vīrusa
noteikšanas testā(7) testēti uz augsti patogēnisko putnu gripu un Ņūkāslas slimību, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;

(e)

kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir
zemāks;

(f)

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību
vai jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;

(g)

24 stundās pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla veterinārārsta klīniski
inspicēti (6)___/___/____ (dd/mm/gggg) un tiem nav novērotas pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrauti konteineros:
a)

kuri ir būvēti tā, lai:
i)

dzīvnieki no tiem nevarētu izkļūt vai izkrist;

ii)

platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;

iii)

nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tiem izbirst
dzīvnieku ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;

b)

kuri satur tikai nebrīvē turētus putnus, kas pieder pie vienas un tās pašas sugas un ir no
viena objekta;

c)

kuri tiek izmantoti pirmo reizi;
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[d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir
aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;

e)

uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 4. punktā noteiktā
attiecīgā informācija par nebrīvē turētiem putniem;

II.1.6.

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(8) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas ir
būvēts saskaņā ar II.1.5. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar
dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;

(9)[II.1.7.

ir vistveidīgo kārtas sugām piederīgi nebrīvē turēti putni un ir paredzēti dalībvalstij, kurai
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu piešķirts statuss “brīva no
Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un tie:
a)

pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā sūtījums oficiālā veterinārārsta pārraudzībā
iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, ir izolēti tādā izcelsmes objektā vai karantīnas
objektā, kur:

c)

i)

vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts, neviens putns nav
vakcinēts pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

ii)

minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;

iii)

nav vakcinēts;

izmantojot asins paraugus, kas ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām
tā, lai pie 5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi(7).]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu nebrīvē turētus putnus, un izmantojams arī tad, ja Savienība
nav šā dzīvnieku sūtījuma galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.8. aile.
I.12. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Attiecībā uz nebrīvē turētiem putniem, kas sertificēti karantīnas objektam, informācija par tādu
saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 14. pantu apstiprinātu karantīnas objektu,
uz kuru nebrīvē turētie putni jātransportē tūlīt pēc ievešanas Savienībā.
Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
01.06.31, 01.06.32 vai 01.06.39.
“Identifikācijas sistēma”: dzīvniekam jābūt saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 53. pantu
individuāli identificētam ar unikālu marķētu slēgtu kājgredzenu vai injicējamu transponderu.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

“Nebrīvē turēti putni”, kas definēti Regulas (ES) 2016/429 4. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Šā objekta nosaukumam un unikālajam apstiprinājuma numuram jābūt Komisijas izstrādātā un
publicētā objektu sarakstā.
Šī garantija ir vajadzīga tikai attiecībā uz Psittacidae dzimtas putnu sūtījumiem.
Lieko svītrot.
Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās
kontrolē, un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625
37. pantu.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas
Savienībā ievest dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kur ietilpst pie vistveidīgo kārtas sugām piederīgi
nebrīvē turēti putni un kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689
66. pantu ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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35. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU INKUBĒJAMAS NEBRĪVĒ TURĒTU PUTNU OLAS
(PARAUGS “HE-CAPTIVE-BIRDS”’)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Reproduktīvie produkti

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/šķirne/kategorija

Kopē jais daudzums
Identifikācijas
sistēma

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Skaits

31.3.2021.
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Se rtifikāta paraugs “HE-CAPTIVE-BIRDS”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II.1. Dzīvnieku veselības apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka šajā sertifikātā aprakstītās inkubējamās
nebrīvē turēto putnu olas (1):
II.1.1.

ir no zonas ar kodu_ _ - _ (2), kas ir saņēmusi atļauju un Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
V pielikuma 1. daļas sarakstā norādīta kā tāda, no kuras Savienībā atļauts ievest nebrīvē turētu
putnu inkubējamās olas;

II.1.2.

ir no I.11. ailē norādītā objekta(3), kuru izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde
apstiprinājusi saskaņā ar prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 56. panta prasības, un:

(c)

(a)

kura apstiprinājums nav apturēts vai atcelts;

(b)

kuru kontrolē izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kurā ir ieviesta sistēma,
kas paredz uzturēt un glabāt dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 8. pantu;

kurā veterinārārsts tik bieži, cik ir samērīgi no šā objekta izrietošajam riskam, veic
dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un
jaunradušos slimību gadījumiem, un vāktu par tiem informāciju;
(d)

uz kuru brīdī, kad dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, tai
skaitā šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kas minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, kā arī jaunradušos slimību dēļ, nav bijuši attiecināti
ierobežojoši valsts pasākumi;

(e)

no kura 10 km rādiusā, kur attiecīgā gadījumā var ietilpt arī kādas kaimiņvalsts teritorija,
vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību, nav bijis
neviena augsti patogēniskās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas
uzliesmojuma;

(4)[f)
(5)vai

kurā
nu [vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā šīs nebrīvē turēto putnu inkubējamās olas ir
iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, nav apstiprināta putnu hlamidioze;]

(5)or

[pēdējos 6 mēnešos pirms datuma, kurā šīs nebrīvē turēto putnu inkubējamās olas ir
iekrautas nosūtīšanai uz Savienību, bet ne pēdējās 60 dienās, ir apstiprināta putnu
hlamidioze, un ir tikuši piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/692 55. panta e) punkta
i) apakšpunktā paredzētie pasākumi;]

(5)

[dzīvnieki, no kuriem šīs inkubējamās olas iegūtas, 45 dienas pirms šo inkubējamo olu
savākšanas datuma ir turēti veterinārā uzraudzībā un ārstēti no putnu hlamidiozes;]

vai
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II.1.3.

ir no dzīvniekiem, kas:
(a)

I.11. ailē norādītajā objektā pastāvīgi atradušies kopš izšķilšanās vai nepārtraukti vismaz
3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas iekrautas nosūtīšanai uz Savienību;]

(b)

nav vakcinēti pret augsti patogēnisko putnu gripu;

(5)vai nu
(5)vai

II.1.4.

II.1.5.

[c) pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;]

[c)pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju ir vakcinēti ar vakcīnām, kas atbilst gan vispārīgajiem, gan
specifiskajiem Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma kritērijiem;]
(d)

7 līdz 14 dienu laikā pirms datuma, kurā šīs inkubējamās olas savāktas, vīrusa noteikšanas
testā(7) ir testēti uz augsti patogēnisko putnu gripu un Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;

(e)

kopš izšķilšanās vai vismaz 3 nedēļas tieši pirms datuma, kurā šīs olas savāktas, nav ne reizi
bijuši saskarē ar dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks;

(f)

nav paredzēti nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto šai sugai relevanto sarakstā norādīto slimību vai
jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;

(g)

24 stundās pirms šo inkubējamo olu iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir oficiāla
veterinārārsta klīniski inspicēti (6)___/___/____ (dd/mm/gggg), neatklājot pazīmes, kas
liecina par slimību, arī par sugai relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos slimību gadījumiem;

nosūtīšanai uz Savienību ir iekrautas konteineros:
a)

kuri ir būvēti tā, lai inkubējamās olas nevarētu no tiem izkrist;

b)

kuri satur tikai tādu nebrīvē turētu putnu inkubējamās olas, kas pieder pie vienas un tās
pašas sugas un ir no viena objekta;

c)

kuri tiek izmantoti pirmo reizi;

d)

kuri saskaņā ar izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādījumiem ir
aizdarīti tādā veidā, lai to saturu nebūtu iespējams aizstāt ar citu;

e)

uz kuriem ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XVI pielikuma 7. punktā noteiktā attiecīgā
informācija par nebrīvē turētu putnu inkubējamām olām;

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(8) ir iekrautas transportlīdzeklī, kas ir būvēts
saskaņā ar II.1.4. punkta a) apakšpunktu un pirms iekraušanas iztīrīts un dezinficēts ar
dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde.

31.3.2021.
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(9)[II.1.6.

Ir paredzētas dalībvalstij, kurai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 66. pantu
piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez vakcinācijas)”, un ir iegūtas no
dzīvniekiem:
a)

kas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju nav vakcinēti;

b)

kas vismaz 14 dienas pirms dienas, kad sūtījums oficiālā veterinārārsta pārraudzībā iekrauts
nosūtīšanai uz Savienību, ir izolēti tādā izcelsmes objektā vai karantīnas objektā, kurā:

c)

i)

vismaz 21 dienu pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts, neviens putns nav vakcinēts
pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;

ii)

minētajā laikā objektā nav ievesti citi putni;

iii)

nav vakcinēts;

kas, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti vismaz 14 dienas pirms datuma, kurā tie iekrauti
nosūtīšanai uz Savienību, ir seroloģiski testēti uz Ņūkāslas slimības vīrusa antivielām tā, lai
pie 5 % prevalences infekciju varētu noteikt ar 95 % ticamību, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi(7).]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu nebrīvē turētu putnu inkubējamas olas, un izmantojams arī
tad, ja Savienība nav šo produktu galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.8. aile.
I.27. aile.

Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Sūtījuma apraksts
“KN kods”: izmantot attiecīgo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu:
04.07.

II daļa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

“Nebrīvē turēti putni”, kas definēti Regulas (ES) 2016/429 4. pantā.
Zonas kods, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.
Šā objekta nosaukumam un unikālajam apstiprinājuma numuram jābūt Komisijas izstrādātā un publicētā
objektu sarakstā.
Šī garantija ir vajadzīga tikai attiecībā uz Psittacidae dzimtas olu sūtījumiem.
Lieko svītrot.
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Klīnisko inspekciju jābūt veikušam izcelsmes valsts vai teritorijas oficiālajam veterinārārstam.
Jātestē paraugi, ko ņēmusi izcelsmes valsts vai teritorijas kompetentā iestāde vai kas ņemti tās kontrolē,
un testēšana jāveic oficiālā laboratorijā, kura nozīmēta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 37. pantu.
Iekraušanas datums nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs valsts, tās teritorijas vai zonas
Savienībā ievest dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs valsts, tās
teritorijas vai zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības pasākumi.
Šī garantija tiek prasīta tikai attiecībā uz sūtījumiem, kur ietilpst pie vistveidīgo kārtas sugām piederīgu
nebrīvē turētu putnu inkubējamas olas un kas paredzēti dalībvalstij, kurai saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/689 66. pantu ir piešķirts statuss “brīva no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas (bez
vakcinācijas)”.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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36. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU MEDUS BIŠU MĀTES (PARAUGS “QUE”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums

31.3.2021.

I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits

31.3.2021.
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “QUE”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, apliecinu, ka medus bišu mātes, kas aprakstītas I daļā:
II.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (2), kura šā sertifikāta izdošanas dienā ir norādīta Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 VII pielikuma 1. daļas sarakstā attiecībā uz medus bišu māšu ievešanu Savienībā;
II.2. kopš izšķilšanās ir pastāvīgi atradušās:
(i) II.1. punktā minētajā zonā un
(ii) izcelsmes objektā;
II.3. kopš izšķilšanās nav bijušas saskarē ar medus bitēm, kam veselības statuss ir zemāks;
II.4. nav paredzētas nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību
izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.5. ir nosūtītas slēgtos krātiņos, kur katrā ir viena bišu māte kopā ar ne vairāk kā 20 darba bitēm:
II daļa. Apliecinājums

II.5.1. iepakojuma materiālā, un pirms sūtījumā ietilpstošo bišu māšu iepakošanas:
i) šis materiāls bijis jauns;
ii)
šis materiāls nav saskāries ar bitēm un peru kārēm;
iii)
attiecībā uz šo materiālu ir ievēroti visi iespējamie piesardzības pasākumi, kuri novērš
kontamināciju ar patogēniem, kas izraisa medus bišu slimības;
II.5.2. kopā ar barību, kas ir brīva no patogēniem, kas izraisa bišu slimības;
II.5.3. tādā iepakojuma materiālā un kopā ar produktiem, kuri pirms nosūtīšanas uz Savienību ir
apskatīti, lai nodrošinātu, ka tie nerada dzīvnieku veselības risku un nesatur ne Aethina tumida
(mazo stropu vaboli), ne ērci Tropilaelaps nevienā attīstības stadijā;
II.5.4. no izcelsmes objekta nosūtītas tieši uz Savienību, tās nevedot caur citiem objektiem, un kopš
nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tās nosūtītas uz Savienību, neizkraujot vietā, kas
neatbilst II.7. punkta prasībām, kā arī attiecīgajā periodā nav bijušas saskarē ar dzīvniekiem, kuru
veselības statuss ir zemāks;
II.6. 24 stundu laikā pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicētas, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 1. pielikumā, un jaunradušos
slimību gadījumiem;
II.7. ir cēlušās dravā:
II.7.1. kurā un 10 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā:
i)
ii)

nav ziņots par mazās stropu vaboles (Aethina tumida) vai Tropilaelaps spp. invāziju,
nav ieviesti ierobežojumi sakarā ar aizdomām par i) punktā minētajām slimībām, to
gadījumiem vai uzliesmojumu;
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II.7.2. kurā un 3 km rādiusā ap kuru, attiecīgā gadījumā arī kādas kaimiņvalsts teritorijā:
i)

vismaz 30 dienas pirms datuma, kurā dzīvnieki nosūtīti uz Savienību, nav ziņots par
Amerikas peru puvi;

ii)

i) punktā minētajā periodā nav ieviesti ierobežojumi sakarā ar aizdomām par Amerikas peru
puvi vai apstiprinātu tās gadījumu;

[iii)

pirms i) punktā minētā perioda iepriekš ir bijis apstiprināts Amerikas peru puves gadījums,
visus stropus pēc tam pārbaudījusi izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde,
un visi inficētie stropi apstrādāti un vēlāk 30 dienu laikā no dienas, kad reģistrēts pēdējais
minētās slimības gadījums, inspicēti ar labvēlīgu rezultātu;] (1)

II.8. ir cēlušās no stropiem, no kuriem kāru paraugi 30 dienu laikā pirms to nosūtīšanas uz Savienību testēti
uz Amerikas peru puvi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi.
(1)(4)(5)

[II.9. šīs medus bišu mātes:
(i) ir cēlušās trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no Varroa spp. invāzijas;
(ii) izcelsmes trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā par Varroa spp. invāziju nav ziņots 30 dienu
laikā pirms datuma, kurā sūtījums iekrauts nosūtīšanai uz Savienību;
(iii) ir veikti visi piesardzības pasākumi, kas laikā, kamēr notiek iekraušana un nosūtīšana uz
Savienību, novērstu sūtījuma kontaminēšanos ar Varroa spp.]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu medus bišu mātes, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav
šo dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.27. aile.

“Kategorija”: bišu mātes ar darba bitēm (ne vairāk par 20).

II daļa.
(1) Lieko svītrot.
(2)
Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VII pielikuma 1. daļas 2. slejā.
(3)
Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest dzīvniekus, vai
iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti ierobežojoši Savienības
pasākumi.
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Piemērot tikai tad, ja galamērķa dalībvalstij attiecībā uz attiecīgo C kategorijas slimību vai nu ir statuss “brīva
no slimības”, vai apstiprināta šīs slimības izskaušanas programma.
Var sertificēt trešās valstis vai teritorijas, kam Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VII pielikuma 1 daļas
6. slejā ir ieraksts VAR un kas ir atzītas par brīvām no Varroa spp. invāzijas (varrozes).

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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37. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU KAMENES (PARAUGS “BBEE”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.25.

Kopē jais daudzums
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I.26.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)
Skaits

Neto masa

Preces veids

Paku skaits
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, apliecinu, ka I daļā aprakstītās kamenes:
II.1. ir no zonas ar kodu: __ __ - __ (1), kura šā sertifikāta izdošanas dienā ir norādīta Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 VII pielikuma 1. daļas sarakstā attiecībā uz kameņu ievešanu Savienībā;
II.2. kopš izšķilšanās pastāvīgi atradušās:
(i) II.1. punktā minētajā zonā un
(ii) izcelsmes objektā, un minētajā laikā to izcelsmes epidemioloģiskajā vienībā nav ievestas citas
kamenes;
II.3. kopš izšķilšanās nav bijušas saskarē ar zemāka veselības statusa dzīvniekiem;
II.4. nav paredzētas nonāvēšanai tādā slimību izskaušanas programmā, tai skaitā sarakstā norādīto slimību vai
jaunradušos slimību izskaušanas programmā, kas ir valsts programma;
II.5. ir nosūtītas slēgtās tvertnēs, no kurām katrā ir kolonija, kur ietilpst ne vairāk kā 200 pieaugušu kameņu
(ar māti vai bez tās):

II daļa. Apliecinājums

II.5.1.

iepakojuma materiālā, un pirms sūtījumā ietilpstošo kameņu iepakošanas:

i)
šis materiāls bijis jauns;
ii)
šis materiāls nav bijis saskarē ar bitēm un peru kārēm;
iii) attiecībā uz šo materiālu ir ievēroti visi iespējamie piesardzības pasākumi, kuri novērš
kontamināciju ar patogēniem, kas izraisa kameņu slimības;
II.5.2.

kopā ar barību, kas ir brīva no patogēniem, kuri izraisa to slimības;

II.5.3. tādā iepakojuma materiālā un kopā ar produktiem, kuri pirms nosūtīšanas uz Savienību ir
apskatīti, lai nodrošinātu, ka tie nerada dzīvnieku veselības risku un nesatur Aethina tumida
(mazo stropu vaboli) nevienā attīstības stadijā;
II.5.4. no izcelsmes objekta nosūtītas tieši uz Savienību, tās nevedot caur citiem objektiem, un kopš
nosūtīšanas no izcelsmes objekta līdz brīdim, kad tās nosūtītas uz Savienību, neizkraujot
vietā, kas neatbilst II.7 un II.8. punkta prasībām, kā arī attiecīgajā periodā nav bijušas saskarē
ar dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks;
II.6. 24 stundu laikā pirms iekraušanas (2) nosūtīšanai uz Savienību ir izcelsmes trešās valsts vai teritorijas
oficiāla veterinārārsta klīniski inspicētas, neatklājot pazīmes, kas liecina par slimību, arī par relevanto
sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušos
slimību gadījumiem;
II.7. ir audzētas un turētas vidiski izolētā kameņu audzēšanas objektā:
II.7.1. kuru ir reģistrējusi un kontrolē izcelsmes trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un
kurā ir ieviesta sistēma, kur saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 8. pantu uzturēti un
glabāti tiek pieraksti;
II.7.2. kurā ir tāda infrastruktūra, kas nodrošina, ka kameņu audzēšana notiek pret lidojošiem
kukaiņiem aizsargātas ēkas iekšienē;
II.7.3. kurā ir tāda infrastruktūra un aprīkojums, kas nodrošina, ka visā audzēšanas laikā šīs kamenes
ēkā turklāt ir izolētas atsevišķās epidemioloģiskās vienībās un katra saime — slēgtā tvertnē;
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II.7.4. kurā visā kameņu audzēšanas ciklā ziedputekšņi tiek glabāti un manipulācijas ar tiem
izdarītas no kamenēm izolētās telpās, līdz brīdim, kad ziedputekšņus tām izbaro;
II.7.5. kurā ir tādas darba standartprocedūras, kas nepieļauj mazās stropu vaboles iekļūšanu objektā
un paredz pastāvīgi uzraudzīt, vai mazā stropu vabole neatrodas objektā;
II.8. ir no tādas objekta epidemioloģiskās vienības, kurā nav atklāta Aethina tumida (mazās stropu vaboles)
invāzija.
Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu kamenes, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
II daļa.
(1)
(2)

Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VII pielikuma 1. daļas
2. slejā.
Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest
dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti
ierobežojoši Savienības pasākumi.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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38. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU SUŅUS, KAĶUS UN MĀJAS SESKUS (PARAUGS “CANISFELIS-FERRETS”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Se rtifikācijas kategorija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

□ Norobežotam objektam
□ Karantīnas objektam
□ Cits variants
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ T urēšanai

I.21.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

I.25.

Kopē jais daudzums
Dzimums

Identifikācijas
sistēma
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I.26.

Kopē jā neto masa (kg) / kopējā bruto
masa (kg)

Identifikācijas numurs

Vecums

Preces veids

T ests

Daudzums
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Se rtifikāta paraugs “CANIS-FELIS-FERRETS”

II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka I daļā aprakstītie dzīvnieki:
II.1.

( 2)( 3)

vai nu[II.2.

( 2)( 3)

II daļa. Apliecinājums

vai

[II.2.

(3)[II.3.

II.4.

( 2)

vai nu [II.5.
( 2)

ir no valsts, tās teritorijas vai zonas ar kodu: __ __ - __ (1) , no kuras šā sertifikāta izdošanas
datumā ir atļauts Savienībā ievest suņus, kaķus un mājas seskus un kura ir norādīta Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VIII pielikuma 1. daļas sarakstā;
no izcelsmes objekta ir nosūtīti tieši uz Savienību, tos nevedot caur citu objektu];
izcelsmes valstī, tās teritorijā vai zonā bijuši tikai vienā savākšanas operācijā, kas ne ilgāk kā
6 dienas īstenota objektā, kurš atbilst šādām prasībām:
-

šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde to ir apstiprinājusi suņu, kaķu un mājas
sesku savākšanas operāciju veikšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2019/2035 10. pantu;

-

tam ir šīs trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes piešķirts unikāls apstiprinājuma
numurs;

-

nosūtīšanas trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde to šim nolūkam ir norādījusi
sarakstā, norādot arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2035 21. pantā paredzēto informāciju;

-

tas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 73. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkta
prasībām;]

nosūtīšanai uz Savienību ___/___/____ (dd/mm/gggg)(4) ir iekrauti transportlīdzeklī, kas pirms
iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli, kuru apstiprinājusi trešās valsts vai
teritorijas kompetentā iestāde, un būvēts tā, lai:
-

dzīvnieki no tā nevarētu izkļūt vai izkrist;

-

platību, kurā dzīvnieki tiek turēti, būtu iespējams apskatīt;

-

nebūtu pieļauta vai līdz minimumam samazināta būtu iespēja, ka no tā izbirst dzīvnieku
ekskrementi, izlietoti pakaiši vai barība;]

48 stundu laikā pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību ir izcelsmes trešās valsts, tās
teritorijas vai zonas oficiāla veterinārārsta klīniski inspicēti, lai atklātu pazīmes, kas liecina par
slimību, arī par relevanto sarakstā norādīto slimību, kuras minētas Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 I pielikumā, un par jaunradušos slimību gadījumiem, un šīs klīniskās inspekcijas
rezultāti ir negatīvi;
ir paredzēti tiešai ievešanai galamērķa dalībvalstī, kur tos paredzēts izolēt:

vai nu

( 2)

vai

[norobežotā objektā;]]
[apstiprinātā karantīnas objektā;]]
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( 2)

[II.5.

vai

laikā, kad tie vakcinēti pret trakumsērgu, bijuši vismaz 12 nedēļas veci, un pēc pirmreizējās
vakcinācijas pret trakumsērgu (5), kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) Nr. 576/2013 III pielikumā noteiktajām derīguma prasībām, ir pagājusi vismaz 21 diena un
vajadzīgās revakcinācijas ir veiktas iepriekšējās vakcinācijas (6) derīguma termiņā, un

( 2)

ir no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā norādītas teritorijas vai
trešās valsts, un tranzīta gadījumā ir paredzēts tos caur šādu teritoriju vai trešo valsti vest
tranzītā, un detalizēta informācija par pašreizējo vakcināciju pret trakumsērgu ir sniegta
zemāk tabulas 1.–7. slejā;]]

( 2)

[ir no tādas teritorijas vai trešās valsts, kura nav norādīta Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) Nr. 577/2013 II pielikumā, un

vai nu

vai

informācija par pašreizējo vakcināciju pret trakumsērgu ir sniegta zemāk tabulas 1.–7. slejā,
un
izmantojot asins paraugu, ko ņēmis kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts ne
vēlāk kā 30 dienas pēc iepriekšējās vakcinācijas un vismaz trīs mēnešus pirms šā
sertifikāta izdošanas, ir veikts trakumsērgas antivielu titrēšanas tests (7), kura uzrādītais
antivielu titrs ir vienāds ar vai lielāks par 0,5 IU/ml(8), un iepriekšējās vakcinācijas
derīguma termiņā ir veikta vajadzīgā revakcinācija, un imūnreakcijas testēšanai
paredzētais paraugu ņemšanas datums ir norādīts zemāk tabulas 8. slejā:]]

Transponders
implantācijas
Vakcinēšanas Vakcīnas
un/vai
Partijas
dzīvnieka
nosaukums
datums
nolasīšanas
numurs
burtciparu
[dd/mm/gggg] un ražotājs
datums (9)
kods
[dd/mm/gggg
]
1.

2.

3.

4.

5.

Vakcinācijas
derīgums
no
dd/mm/gggg
]
līdz
dd/mm/gggg
]

-

6.

7.

Asins parauga
noņemšanas
datums
[dd/mm/gggg]

8.
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( 2)

vai nu [II.6.

sūtījumā ietilpst suņi, kas paredzēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/878 pielikuma
sarakstā minētai dalībvalstij un apstrādāti pret Echinococcus multilocularis invāziju, un
detalizēta informācija par apstrādi, ko saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
XXI pielikuma 2. punktu (10) (11) veicis ārstējošais veterinārārsts, sniegta tabulā zemāk.

Transponders vai
tetovējums. Suņa
burtciparu kods

Apstrāde pret Echinococcus
līdzekļa
nosaukums un
ražotājs

apstrādes datums
[dd/mm/gggg] un
laiks [00:00]

Zāles devis veterinārārsts
vārds, uzvārds (lielajiem
drukātajiem burtiem), zīmogs
un paraksts

]
( 2)

[II.6.

[suņi nav apstrādāti pret Echinococcus multilocularis.]

( 2)

[II.6.

suņi ir paredzēti tiešai ievešanai galamērķa dalībvalstī, kur tos paredzēts izolēt:

vai
vai

(1)vai nu

[norobežotā objektā.]]

(1)vai

[apstiprinātā karantīnas objektā.]]

Piezīmes.
Šis sertifikāts ir paredzēts suņu, kaķu un mājas sesku komerciālai ievešanai Savienībā, arī tad, ja tie ir paredzēti
norobežotam objektam vai apstiprinātam karantīnas objektam, un tad, ja Savienība nav šo dzīvnieku kravas
galamērķis, kā arī tādu suņu, kaķu un mājas sesku ievešanai Savienībā, kas pārvietoti saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 4. punktu.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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Sertifikācijas kategorija: norādīt:
“tālākai turēšanai”, ja suņi, kaķi vai mājas seski tiek pārvietoti saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 II daļas V sadaļu;
“norobežotam objektam”: definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429
4. panta 48. punktā;
“apstiprinātam karantīnas objektam”: definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 3. panta
9. punktā;
“cits”, ja suņi (Canis lupus familiaris), kaķi (Felis silvestris catus) vai mājas seski (Mustela
putorius furo) tiek pārvietoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 576/2013 5. panta 4. punktu.
-

II daļa.
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Zonas kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VIII pielikuma 1. daļas
2. slejā.
Lieko svītrot.
Nav piemērojams citai suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai, kā vien tādu dzīvnieku, kas
mājsaimniecībās turēti kā lolojumdzīvnieki, nekomerciālai pārvietošanai, kuru nevar īstenot saskaņā ar
Regulas (ES) 2016/429 245. panta 2. punktu vai 246. panta 1. un 2. punktu.
Iekraušanas datums: nedrīkst būt pirms datuma, no kura atļauts no šīs zonas Savienībā ievest
dzīvniekus, vai iekrist periodā, kad attiecībā uz dzīvnieku ievešanu no šīs zonas bijuši ieviesti
ierobežojoši Savienības pasākumi.
Jebkura revakcinācija, kas nav veikta iepriekšējās vakcinācijas derīguma termiņā, ir uzskatāma par
pirmreizēju vakcināciju.
Sertifikātam pievieno apliecinātu attiecīgo dzīvnieku identifikācijas dokumenta kopiju un informāciju
par vakcināciju.
II.5. punktā minētais trakumsērgas antivielu titrēšanas tests:
- izmantojot kompetentās iestādes pilnvarota veterinārārsta ņemtu paraugu, jāveic vismaz 30 dienas
pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms importēšanas datuma;
- serumā tam jāuzrāda trakumsērgas vīrusa neitralizētāju antivielu līmenis vismaz 0,5 IU/ml;
- obligāti ir veikts oficiālā laboratorijā;
- nav vēlreiz jāveic dzīvniekam, kas pēc minētā testa, kurā gūti apmierinoši rezultāti, iepriekšējās
vakcinācijas derīguma termiņā pret trakumsērgu ir revakcinēts.
Sertifikātam pievieno oficiālās laboratorijas oficiālo ziņojumu par II.5. punktā minētā trakumsērgas
antivielu testa rezultātiem (apliecinātu kopiju).
Sertificējot šo rezultātu, oficiālais veterinārārsts apliecina, ka, cik vien iespējams, un nepieciešamības
gadījumā sazinoties ar ziņojumā norādīto laboratoriju, ir pārbaudījis, vai laboratorijas ziņojums par
II.5. punktā minētā antivielu titrēšanas testa rezultātiem ir autentisks.
Saistībā ar 6. zemsvītras piezīmi, pirms izdarīt ierakstus šajā sertifikātā, ir jāverificē implantētā
transponderā ietvertais attiecīgo dzīvnieku marķējums, un tas jādara vienmēr pirms šo dzīvnieku
vakcinēšanas vai attiecīgā gadījumā testēšanas.
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II.6. punktā minētā apstrāde pret Echinococcus multilocularis invāziju:
- jāveic veterinārārstam ne agrāk kā 48 stundas un ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotās suņu
ievešanas kādā no tām dalībvalstīm vai to daļām, kas norādītas Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2018/878 pielikuma sarakstā;
- jāveic ar apstiprinātām zālēm, kas satur attiecīgu devu prazikvantela vai farmakoloģiski aktīvu
vielu, par kurām pierādīts, ka attiecīgajām saimnieksugām tās vienas pašas vai kombinēti samazina
parazīta Echinococcus multilocularis (nobriedušo un nenobriedušo) zarnu formu slogu.
Ja apstrāde tiek veikta pēc šā sertifikāta parakstīšanas datuma un pirms plānotās ievešanas kādā no
dalībvalstīm vai to daļām, kas norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/878 pielikuma
sarakstā, detalizēta informācija par šādu vēlāku apstrādi jādokumentē II.6. punktā minētajā tabulā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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39. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU SPERMAS SŪTĪJUMUS. LIELLOPU SPERMA,
KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU
(ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA
(PARAUGS “BOV-SEM-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un iegūta no donordzīvniekiem, kas cēlušies
tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.
no kuras ir atļauts Savienībā ievest liellopu spermu un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IX pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas
datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
II.1.3.
ziņots par govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju
pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam pret
II.1.4.
govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju
pleiropneimoniju nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā
nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem, kas pirms II.4.8. punktā minētā karantīnas
II.2.
perioda sākuma ir cēlušies no objektiem:
kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas nav ziņots par
II.2.1.
mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz 3 mēnešus, un
( 1)
vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)
vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma ir vakcinēti
pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un nagu sērgu ir testēti 5 %
(vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam visās reizēs ņemtā spermas daudzuma, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.2.
kuri ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcijas, un tie iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;
kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie iepriekš nav turēti
II.2.3.
objektā ar zemāku veselības statusu;
( 1)
vai nu [II.2.4.
kuri ir brīvi no govju enzootiskās leikozes, un tie iepriekš nav turēti objektā ar zemāku
veselības statusu;]
( 1)
vai [II.2.4.
kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un donordzīvnieki vēl nav 2 gadus veci un ir
dzimuši mātītēm, kas pēc dzīvnieka atšķiršanas no mātes seroloģiski testētas uz govju
enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 1)
vai [II.2.4.
kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un donordzīvnieki jau ir 2 gadus veci un ir
seroloģiski testēti uz govju enzootisko leikozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
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( 1)

vai nu [II.2.5.

kuri ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta, un tie
iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;]
( 1)
vai [II.2.5.
kuri nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta, un,
izmantojot asins paraugu, donordzīvnieki testēti seroloģiski (uz visu vīrusu), un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]
II.2.6.
kuros pēdējās 30 dienās nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
( 1)
vai nu [kuros par tripanosomozi nav ziņots pēdējos 2 gadus;]
( 1)
vai[pēdējos 2 gados šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz
objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz

II.3.

II.4.

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas,
objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(3), kā arī no tā
nosūtīta,
II.3.1.
kuru trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi un norādījusi sarakstā;
II.3.2.
kurš atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem:
II.4.1.
kas nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,
kontagiozo govju pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
kas vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta sperma, atradušies kādā trešajā valstī, tās
II.4.2.
teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
kam datumā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
II.4.3.
novēroti pārnēsājamu slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;
kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
II.4.4.
21. panta 1. punktā;
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un tās vākšanas periodā
II.4.5.
II.4.5.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas,
kontagiozās govju pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta, vai attiecībā uz
liellopiem relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
ir turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un B.
II.4.5.2.
suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), govju enzootisko leikozi, govju infekciozo
rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, govju virusālo diareju,
epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, zilās mēles slimības vīrusa
infekciju (1.–24. serotips), govju kampilobakteriozi un trihomonozi;
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II.4.5.3.

nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.4.5.1. punktā minēto
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.5.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;
II.4.6.
kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, ir
atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
tā neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. punktā minēto slimību
dēļ;
II.4.6.2.
tajā vismaz 30 dienas nav ziņots par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām;
II.4.6.3.
tā atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;
tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
II.4.6.4.
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;
II.4.7.
kas ir turēti spermas vākšanas centrā,
II.4.7.1.
kurš neatradās ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. minēto slimību dēļ;
II.4.7.2.
kurā par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām nav ziņots vismaz 30 dienas pirms
spermas ievākšanas datuma un
( 1)( 4)
[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]
( 1)( 5)
[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz Savienību;]
II.4.7.3.
kurš atradās teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un
( 1)( 4)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un 30 dienas no ievākšanas datuma;]
( 1)( 5)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un līdz datumam, kad spermas sūtījums nosūtīts uz
Savienību, un donordzīvnieki šajā spermas vākšanas centrā nepārtraukti turēti
vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas datuma;]
II.4.8.
kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:
( 1)
vai nu [II.4.8.1. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav
apstiprināti infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]
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( 1)

un/vai [II.4.8.2.

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

II.4.9.
( 1)

vai nu

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā
ar apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programmu;]
[II.4.8.3. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā,
kur spermas sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa
dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs sezonāli
slimībbrīvās zonas izveidošanai un spermas sūtījuma pieņemšanai;]
[II.4.8.4. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret vektoriem
aizsargātā objektā;]
[II.4.8.5. no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras spermas ievākšanas datuma, tie ir seroloģiski
testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu antivielām,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
[II.4.8.6. izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā, pēdējā ievākšanas
reizē un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testu vajadzībām vismaz reizi
7 dienās un PĶR vajadzībām vismaz reizi 28 dienās, — tiem ir veikts infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]
kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
[II.4.9.1. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par EHDV (1–7) nav
ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]
[II.4.9.2. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]
[II.4.9.3. tie ir uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi
EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:
( 1)
vai nu [II.4.9.3.1. spermas ievākšanas periodā vismaz reizi 60 dienās un no 28. līdz
60. dienai pēc spermas pēdējās ievākšanas — ar seroloģisku testu, ar
ko nosaka antivielas pret EHDV 1–7, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
un/vai [II.4.9.3.2. izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā,
pēdējā ievākšanā un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testa
vajadzībām vismaz reizi 7 dienās vai PĶR vajadzībām vismaz reizi
28 dienās, — ar EHDV 1–7 ierosinātāja identifikācijas testu, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

L 113/731

Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-A-ENTRY”

II.4.10.

kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti 30 dienu laikā pirms II.4.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta b) apakšpunktu, un, izņemot govju
virusālās diarejas antivielu noteikšanas testu, kas minēts II.4.10.5.2. punktā, iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
uz Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
II.4.10.1.
M. tuberculosis) infekciju: intradermālais tuberkulīna tests, kas minēts Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļas 1. punktā;
II.4.10.2.
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
( 1)( 6)
[II.4.10.3. uz govju enzootisko leikozi: seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļas a) punktā;
uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu, ja
II.4.10.4.
dzīvnieki nav ievesti no objekta, kurš ir brīvs no govju infekciozā
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta: seroloģisks (vesela vīrusa) tests
ar asins paraugu;
uz govju virusālo diareju:
II.4.10.5.
II.4.10.5.1. vīrusa izolācijas tests, vīrusa genoma tests vai vīrusa antigēna tests
un
II.4.10.5.2. seroloģiskais antivielu noteikšanas tests;
II.4.11.
kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti vismaz 21 dienas laikā vai — attiecībā uz
II.4.11.4. un II.4.11.5. punktā minētajiem testiem — vismaz 7 dienu laikā pēc II.4.6. punktā
minētās karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta b) apakšpunktu, un, izņemot
govju virusālās diarejas antivielu testu, kurš minēts II.4.11.3.2. punktā, iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
II.4.11.1.
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu:
II.4.11.2.
seroloģisks (vesela vīrusa) tests ar asins paraugu;
II.4.11.3.
uz govju virusālo diareju:
II.4.11.3.1. vīrusa izolācijas tests, vīrusa genoma tests vai vīrusa antigēna tests
un
II.4.11.3.2. seroloģiskais antivielu noteikšanas tests;
II.4.11.4.
uz govju kampilobakteriozi (Campylobacter fetus ssp. venerealis):
( 1)
vai nu [II.4.11.4.1. dzīvniekiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem vai kas kopš šā vecuma
pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas sākuma turēti viendzimuma
grupā bez saskares ar sievišķās kārtas dzīvniekiem, — viens tests,
kas veikts, izmantojot mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu vai
prepūcija paraugu;]
( 1)
vai
[II.4.11.4.2. testi, kas veikti, izmantojot mākslīgās vagīnas nomazgājuma
paraugus vai prepūcija paraugus, kuri ņemti trijos atsevišķos
piegājienos ar vismaz 7 dienu starplaiku;]
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II.4.11.5.
uz trihomonozi (Trichomonas foetus):
( 1)
vai nu [II.4.11.5.1. dzīvniekiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem vai kas kopš šā vecuma
pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas sākuma turēti viendzimuma
grupā bez saskares ar sievišķās kārtas dzīvniekiem, — viens tests,
kas veikts, izmantojot prepūcija paraugu;]
( 1)
vai
[II.4.11.5.2. testi, kas veikti, izmantojot prepūcija paraugus, kuri ņemti trijos
atsevišķos piegājienos ar vismaz 7 dienu starplaiku;]
kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie obligātie rutīnas testi,
II.4.12.
kuri vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 1. daļas I nodaļas
2. punktu:
uz Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un
II.4.12.1.
M. tuberculosis) infekciju: intradermālais tuberkulīna tests, kas minēts Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 2. daļas 1. punktā;
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
II.4.12.2.
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
uz govju enzootisko leikozi: seroloģiskais tests, kas minēts Deleģētās regulas
II.4.12.3.
(ES) 2020/688 I pielikuma 4. daļas a) punktā;
II.4.12.4.
uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo vulvovaginītu:
seroloģisks (vesela vīrusa) tests ar asins paraugu;
( 1)( 7)
[II.4.12.5. uz govju virusālo diareju: seroloģiskais tests uz antivielu;]
( 1)( 8)
[II.4.12.6. uz govju kampilobakteriozi (Campylobacter fetus ssp. venerealis): tests ar
prepūcija paraugu;]
( 1)( 8)
[II.4.12.7. uz trihomonozi: (Trichomonas foetus): tests ar prepūcija paraugu;]
I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1.
ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
II.5.2.
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
ir transportēta konteinerā:
II.5.3.
II.5.3.1.
kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas
ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.5.3.2.
kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
(1)(4)[II.5.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.6.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai ir
pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas jo īpaši pret kampilobaktērijām,
leptospirām un mikoplazmām iedarbīgas antibiotikas un to maisījumi:
( 1)
vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]
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( 1)

vai

[linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 1)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 1)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (9) …………………………………………………, kura
baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]
II.6.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas ne
mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā, kam ir
vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai tie spermas vākšanas
centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā
Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. sleju ir atvēršanas datums.
(3)
Tikai tie spermas vākšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti
sarakstā Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(4)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(5)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(6)
Nepiemērot attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir no objekta, kurš nav brīvs no govju enzootiskās leikozes, un kas
jaunāki par 2 gadiem, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/686 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā.
(7)
Piemērot tikai attiecībā uz seronegatīviem dzīvniekiem.
(8)
Piemērot tikai attiecībā uz buļļiem, ko izmanto par spermas donoriem, vai tādiem buļļiem, kas saskaras ar
buļļiem, kurus izmanto par spermas donoriem. Buļļus, no kuriem spermas ievākšanu atsāk pēc vairāk nekā 6
mēnešu atpūtas perioda, testē 30 dienās pirms spermas ieguves atsākšanas.
(9)
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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40. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. LIELLOPU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
PADOMES DIREKTĪVU 88/407/EEK, KURA GROZĪTA AR PADOMES
DIREKTĪVU 2003/43/EK, PĒC 2004. GADA 31. DECEMBRA UN PIRMS 2021. GADA
21. APRĪĻA UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS
VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA (PARAUGS “BOV-SEM-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-B-ENTRY”

II. Informācija par ve selību

II daļa. Apliecinājums

II.1.

L 113/737

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
……………………………………………………………………………………………………………

(eksportētājvalsts vai tās daļas nosaukums) (1)
12 mēnešu laikā tieši pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas un līdz datumam, kad tā nosūtīta
uz Savienību, ir bijusi brīva no liellopu mēra vai mutes un nagu sērgas un minētajā laikā pret šīm
slimībām nav vakcinēts.
II.2.
I.11. ailē aprakstītais centrs (2), kurā eksportējamā sperma ievākta:
II.2.1. ir atbildis Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma I nodaļas 1. punkta nosacījumiem;
II.2.2. ir darbojies un ticis uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma II nodaļas 1. punkta
nosacījumiem.
30 dienas pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas datuma un 30 dienas pēc ievākšanas
II.3.
(attiecībā uz svaigu spermu — līdz datumam, kurā tā nosūtīta uz Savienību), centrs, kurā ievākta
eksportēšanai paredzētā sperma, ir bijis brīvs no trakumsērgas, tuberkulozes, brucelozes, Sibīrijas mēra un
liellopu infekciozās pleiropneimonijas.
II.4.
Spermas vākšanas centrā esošie liellopi:
(3)II.4.1. ir no ganāmpulkiem, kas atbilst Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta b)
apakšpunkta nosacījumiem;
II.4.2. ir no tādiem ganāmpulkiem vai ir dzimuši tādām ciltsmātēm, kas atbilst Direktīvas 88/407/EEK B
pielikuma I nodaļas 1. punkta c) apakšpunkta nosacījumiem, vai vismaz 24 mēnešu vecumā ir
testēti saskaņā ar minētās direktīvas B pielikuma II nodaļas 1. punkta c) apakšpunktu;
II.4.3. 28 dienās pirms karantīnas izolācijas ir testēti ar testiem, kuri prasīti saskaņā ar
Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta d) apakšpunktu;
II.4.4. noteikto laiku bijuši karantīnas izolācijā un atbilst testēšanas prasībām, kas noteiktas
Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta e) apakšpunktā;
II.4.5. vismaz reizi gadā ir testēti regulāri veicamos testos, kas minēti Direktīvas 88/407/EEK B
pielikuma II nodaļā.
Eksportēšanai paredzētā sperma ir ievākta no donorbuļļiem, kas:
II.5.
II.5.1. atbilst Direktīvas 88/407/EEK C pielikuma nosacījumiem;
( 4)
vai nu[II.5.2. eksportētājvalstī ir turēti vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms eksportam paredzētās spermas
ievākšanas;
( 4)
vai [II.5.2. eksportētājvalstī ir turēti vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas, kas notikusi pēc ievešanas,
un ir importēti no ………………………….(1) ne agrāk kā sešus mēnešus pirms spermas
ievākšanas un atbilduši dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas attiecas uz eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētas spermas donordzīvniekiem;]
II.5.3. attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem, kas
norādīti I.27. ailē:
( 4)
vai nu [II.5.3.1. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa brīvā valstī vai zonā;]
( 4)
un/vai [II.5.3.2. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa sezonāli brīvā zonā, un viss vākšanas laiks ir bijis no vīrusa
brīvajā sezonā;]
( 4)
un/vai [II.5.3.3. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti no vektoriem
aizsargātā objektā;]
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( 4)

un/vai [II.5.3.4.

vismaz reizi 60 dienās visā spermas vākšanas periodā un no 21. līdz 60. dienai pēc
pēdējā šim spermas sūtījumam paredzētā spermas vākuma saskaņā ar OIE Sauszemes
dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti, lai atklātu
antivielas pret infekciozā katarālā drudža vīrusa serogrupu, un testa rezultāti ir bijuši
negatīvi;]
( 4)
un/vai [II.5.3.5. izmantojot asins paraugus, kas ņemti šim spermas sūtījumam izmantotās spermas
vākšanas perioda sākumā un beigās, kā arī šim spermas sūtījumam izmantotās spermas
vākšanas perioda laikā vismaz reizi 7 dienās (vīrusa izolācijas testi) vai vismaz reizi
28 dienās (polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testi) saskaņā ar OIE Sauszemes
dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir ar identifikācijas testu testēti
uz infekciozā katarālā drudža vīrusa ierosinātāju, un testu rezultāti ir bijuši negatīvi;]
II.5.4. attiecībā uz epizootisko hemorāģisko slimību (EHS) atbilst vismaz vienam no šādiem
nosacījumiem, kas norādīti tabulas I.27. ailē:
( 4)
vai nu [II.5.4.1. uzturējušies eksportētājvalstī, kura, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir atzīta par brīvu no
epizootiskās hemorāģiskās slimības (EHD);]
( 4)( 5)
un/vai [II.5.4.2. uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi epizootiskās
hemorāģiskās slimības (EHD) serotipi: ………………………… un apstiprinātā
laboratorijā testēti šādos testos, kuru rezultāti vienmēr ir bijuši negatīvi:
( 4)
vai nu [II.5.4.2.1. ar seroloģisku EHD vīrusa serogrupas antivielu noteikšanas testu (6), kurā
izmantoti asins paraugi, kas ar ne ilgāk kā 12 mēnešu starplaiku ņemti
divos piegājienos, proti, pirms šim sūtījumam paredzētās spermas vākšanas
sākuma un ne mazāk kā 21 dienu pēc pēdējā vākuma šim spermas
sūtījumam;]]
( 4)
un/vai [II.5.4.2.2. ar seroloģisku EHD vīrusa serogrupas antivielu noteikšanas testu (6), kurā
izmantoti paraugi, kas ar starplaikiem, kuri nepārsniedz 60 dienas, ņemti
visā vākšanas periodā un no 21. līdz 60. dienai pēc pēdējā vākuma šim
spermas sūtījumam;]]
( 4)
un/vai [II.5.4.2.3. ar ierosinātāja identifikācijas testu (6), kurā izmantoti asins paraugi, kas
ņemti šim spermas sūtījumam izmantotās spermas vākšanas perioda
sākumā un beigās, kā arī vismaz reizi 7 dienās (vīrusa izolācijas testam) vai
vismaz reizi 28 dienās (PĶR testam) šim spermas sūtījumam izmantotās
spermas vākšanas perioda laikā.]]
Eksportēšanai paredzētā sperma ir ievākta pēc datuma, kurā centru apstiprinājušas eksportētājvalsts
II.6.
kompetentās iestādes.
Eksportēšanai paredzētā sperma ir apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst
II.7.
Direktīvas 88/407/EEK nosacījumiem.
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.6. aile. “Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
I.11. aile. “Nosūtīšanas vieta” : spermas vākšanas centrs, kurš saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK 9. panta
2. punktu norādīts sarakstā Komisijas vietnē
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm un kurā sperma ievākta.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.21. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.22. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.24. aile. Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
I.27. aile. “Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas/ieguves datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
“Skaits” ir tās spermas paješu skaits, kas konkrētā datumā ievākta no identificēta donorbuļļa, kurš
atbilst īpašiem nosacījumiem attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi un EHD.
II daļa.
(1)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu spermu norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IX pielikumā.
(2)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK 9. panta 2. punktu ir minēti
sarakstā Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(3)
Attiecībā uz Jaunzēlandi, par kuru Komisijas Regulas Nr. 206/2010/ES I pielikuma 1. daļas 6. slejā ir
ieraksts “XII” (OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.), oficiāli no tuberkulozes brīvus liellopu ganāmpulkus uzskata
par līdzvērtīgiem tādiem liellopu ganāmpulkiem, kas dalībvalstīs atzīti par oficiāli no tuberkulozes brīviem
liellopu ganāmpulkiem saskaņā ar Padomes Direktīvas 64/432/EEK A pielikuma I daļas 1. un 2. punkta
nosacījumiem.
(4)
Lieko svītrot.
(5)
Obligāti attiecībā uz Austrāliju, Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm.
(6)
EHS vīrusa diagnostikas testu standarti ir aprakstīti Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu
rokasgrāmatas nodaļā par infekciozo katarālo drudzi (2.1.3.).
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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41. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. LIELLOPU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
PADOMES DIREKTĪVU 88/407/EEK, KURA GROZĪTA AR PADOMES
DIREKTĪVU 93/60/EK, PIRMS 2005. GADA 1. JANVĀRA UN PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ
IEVĀKTA (PARAUGS “BOV-SEM-C-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums
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Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-SEM-C-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
……………………………………………………………………………………………….
(eksportētājvalsts nosaukums) (1)
12 mēnešu laikā tieši pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas
datumam nav bijis govju mēra vai mutes un nagu sērgas un šajā laikā pret šīm slimībām nav vakcinēts;
II.2.
augstāk aprakstītā sperma ir ievākta pirms 2004. gada 31. decembra spermas vākšanas centrā(2), kas:
II.2.1.
ir atbildis Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma I nodaļas nosacījumiem;
II.2.2.
ir darbojies un uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK A pielikuma II nodaļas nosacījumiem;
II.3.
centrs, kurā ievākta eksportēšanai paredzētā sperma, 30 dienu laikā pirms eksportēšanai paredzētās
spermas ievākšanas datuma un 30 dienu laikā pēc tā bijis brīvs no trakumsērgas, tuberkulozes,
brucelozes, Sibīrijas mēra un kontagiozās govju pleiropneimonijas;
augstāk aprakstītās spermas vākšanas laikā visi liellopi spermas vākšanas centrā:
II.4.
II.4.1.
ievesti no tādiem ganāmpulkiem un/vai dzimuši tādām ciltsmātēm, kas atbilst Direktīvas 88/407/EEK B
pielikuma I nodaļas 1. punkta b) un c) apakšpunkta nosacījumiem;
II.4.2.
30 dienās pirms karantīnas izolācijas tiem bijis negatīvs rezultāts:
–
testos, kas paredzēti Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma I nodaļas 1. punkta d) apakšpunkta i),
ii) un iii) punktā, kā arī
–
seruma neitralizācijas testā vai ELISA testā uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo
pustulozo vulvovaginītu, un
–
govju virusālās diarejas vīrusa izolēšanas testā (fluorescējošo antivielu testā vai
imunoperoksidāzes testā), kuru jauniem dzīvniekiem veic pēc sešu mēnešu vecuma;
ir bijuši 30 dienu karantīnas izolācijā, un tiem bijis negatīvs rezultāts šādos veselības testos:
II.4.3.
–
seroloģiskā brucelozes testā, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK C pielikumā
aprakstīto procedūru,
–
— izmantojot prepūcija vai mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu — vai nu
imunofluorescējošo antivielu testā, vai mikrobioloģisko kultūru testā, ar ko nosaka embriju
inficēšanos ar Campylobacter fetus, bet sievišķās kārtas dzīvniekiem — attiecīgā vagīnas
gļotādas aglutinācijas testā;
–
— izmantojot prepūcija vai mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu — mikroskopiskā
izmeklēšanā un mikrobioloģisko kultūru testā uz Trichomonas foetus, bet sievišķās kārtas
dzīvniekiem — attiecīgā vagīnas gļotādas aglutinācijas testā;
vismaz reizi gadā ir testēti regulāri veicamajos testos, kas minēti Direktīvas 88/407/EEK B pielikuma
II.4.4.
II nodaļas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;
II.5.
I daļā aprakstītās spermas ievākšanas laikā:
II.5.1.
visiem centra sievišķās kārtas liellopiem vismaz reizi gadā veikts vagīnas gļotādas aglutinācijas tests uz
Campylobacter fetus infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un,
II.5.2.
izmantojot prepūcija vai mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu, visiem buļļiem, kas izmantoti par
spermas donoriem, 12 mēnešos pirms spermas ievākšanas ir veikts vai nu imunofluorescējošo antivielu
tests, vai mikrobioloģisko kultūru tests uz Campylobacter fetus, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;
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II.6.
eksportēšanai paredzētā sperma ir ievākta no donorbuļļiem:
II.6.1.
kuri atbilst Direktīvas 88/407/EEK C pielikuma nosacījumiem;
( 3)
vai nu [II.6.2. [kuri 6 mēnešus tieši pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas pastāvīgi uzturējušies
eksportētājvalstī;]
( 3)
vai
[II.6.2. kuri importēti no………………………….(1) pēc tam, kad turēti eksportētājvalstī mazāk nekā
sešus mēnešus, un importēšanas laikā atbilduši dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas attiecas uz
eksportēšanai uz Eiropas Savienību paredzētas spermas donordzīvniekiem;]
II.6.3.
kuri atrodas spermas vākšanas centrā, kur:
( 3)
vai nu [visi liellopi nav vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu un vismaz reizi gadā ir ar seruma
neitralizācijas testu vai ELISA testu testēti uz govju infekciozo rinotraheītu / infekciozo pustulozo
vulvovaginītu;]
( 3)
vai
[pret govju infekciozo rinotraheītu nevakcinēti liellopi vismaz reizi gadā ar seruma neitralizācijas testu
vai ELISA testu ir testēti uz govju infekciozo rinotraheītu/infekciozu pustulozo vulvovaginītu, un
iegūtais rezultāts ir negatīvs, un uz govju infekciozo rinotraheītu nav testēti buļļi, kuri pēc tam, kad
seruma neitralizācijas testā vai ELISA testā uz govju infekciozo rinotraheītu/infekciozu pustulozo
vulvovaginītu tiem bijis negatīvs rezultāts, mākslīgās apsēklošanas stacijā ir saņēmuši pirmo
vakcināciju pret govju infekciozo rinotraheītu un kuri pēc šīs pirmās vakcinācijas ar ne vairāk kā sešu
mēnešu starplaikiem ir regulāri revakcinēti];
( 3)
vai nu [II.6.4. kuri nav vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu;]
( 3)
vai
[II.6.4. kuri ir vakcinēti pret govju infekciozo rinotraheītu saskaņā ar II.6.3 punktu;]
II.6.5.
kuri atbilst liellopu spermas importēšanas nosacījumiem, kas atkarībā no uzturēšanās valsts vai reģiona
statusa ir noteikti Starptautiskā Epizootiju biroja (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa nodaļā
par infekciozo katarālo drudzi;****
II.6.6.
kuri pastāvīgi uzturējušies eksportētājvalstī, kur ir sastopami šādi epizootiskās hemorāģiskās slimības
(EHS) serotipi: ……………………………..: un kuri, izmantojot asins paraugus, kas ņemti pirms
spermas vākšanas un ne mazāk kā 21 dienu pēc tās, apstiprinātā laboratorijā divas reizes ar ne ilgāk kā
12 mēnešu starplaiku testēti ar agara gēla imūndifūzijas testu (4) un visu iepriekš minēto EHD serotipu
vīrusu neitralizācijas testu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;***
kuri pastāvīgi uzturējušies eksportētājvalstī, kur ir sastopami šādi epizootiskās hemorāģiskās slimības
II.6.7.
(EHD) serotipi: ……………………………..: …, un kuri apstiprinātā laboratorijā pirms ievešanas un ar
sešu mēnešu starplaiku ar agara gela imūndifūzijas testu (4) un vīrusa neitralizācijas testu ir testēti uz
visiem augstāk norādītajiem EHD serotipiem, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;**
kuri, izmantojot asins paraugus, kas ņemti pirms spermas ievākšanas un ne mazāk kā 21 dienu pēc tās,
II.6.8.
apstiprinātā laboratorijā divas reizes ne ilgāk kā ar 12 mēnešu starplaiku ir testēti ar Akabane vīrusa
seruma neitralizācijas testu, un iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;*
eksportēšanai paredzētā sperma ir ievākta pēc datuma, kurā centru apstiprinājušas eksportētājvalsts
II.7.
kompetentās iestādes;
eksportēšanai paredzētā sperma ir apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst Direktīvas
II.8.
88/407/EEK nosacījumiem pirms tās grozījumiem ar Direktīvu 2003/43/EK.
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
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Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.6. aile.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19. aile.
I.21. aile.
I.22. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
“Nosūtīšanas vieta” ir spermas vākšanas centrs, kurā sperma ievākta.
“Galamērķa vieta”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
“Ievākšanas/ieguves datums” ir agrāks nekā 2004. gada 31. decembris, un to norāda šādā formātā:
dd/mm/gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma numurs” ir tā spermas vākšanas centra apstiprinājuma
numurs, kurā tā ievākta.

II daļa.
(1)
(2)

(3)
(4)

****
***
**
*

Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu spermu norādīta Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 IX pielikumā.
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK 9. panta 2. punktu ir norādīti
sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
Lieko svītrot.
EHD vīrusu diagnostikas testu standarti ir aprakstīti Sauszemes dzīvnieku diagnostikas testu un
vakcīnu rokasgrāmatas nodaļā par infekciozo katarālo drudzi.
Paredzēts izmantošanai tikai Austrālijā, Kanādā un ASV.
Paredzēts izmantošanai tikai Austrālijā un ASV.
Paredzēts izmantošanai tikai Kanādā.
Paredzēts izmantošanai tikai Austrālijā.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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42. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS.
LIELLOPU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU
(ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO NOSŪTĪJUSI EMBRIJU
VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS
IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
šī sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1) in vitro radītie embriji(1)/ mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un iegūta(-i) no donordzīvniekiem, kuri cēlušies tādā trešā
valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.
no kuras Savienībā ir atļauts ievest liellopu oocītus (1)/embrijus (1) un kura ir norādīta Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz tās
nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz tās
II.1.3.
nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekciju, kontagiozo govju pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
II.1.4.
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam pret govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,
kontagiozo govju pleiropneimoniju nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā
minētajā periodā nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
( 1)
[II.2. in vivo iegūtos embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un nosūtījusi tāda
embriju vākšanas brigāde(3),
II.3.1.
kuru trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi un norādījusi sarakstā;
II.3.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]
( 1)
[II.2. šos oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi vai radījusi, apstrādājusi un
glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(3),
II.3.1.
kuru trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde ir apstiprinājusi un norādījusi sarakstā;
II.3.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un 3. daļā;]
II.3.
oocīti(1)/embriji(1), kuri aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem, kas cēlušies objektos,
II.3.1.
kuri ir brīvi no Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcijas, un tie iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;
kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie iepriekš nav turēti
II.3.2.
objektā ar zemāku veselības statusu;
( 1)
vai nu [II.3.3.
kuri ir brīvi no govju enzootiskās leikozes, un tie iepriekš nav turēti objektā ar zemāku
veselības statusu;]
( 1)
vai [II.3.3.
kuri nav brīvi no govju enzootiskās leikozes, un par izcelsmes objektu atbildīgais oficiālais
veterinārārsts ir apliecinājis, ka vismaz iepriekšējos 3 gadus tajā nav bijis klīnisku govju
enzootiskās leikozes gadījumu;]
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( 1)

vai nu [II.3.4.
( 1)

vai [II.3.4.

II.3.5.

II.4.

kuri ir brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta, un tie
iepriekš nav turēti objektā ar zemāku veselības statusu;]
kuri nav brīvi no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta, un par
izcelsmes objektu atbildīgais oficiālais veterinārārsts ir apliecinājis, ka vismaz iepriekšējos
12 mēnešus tajā nav bijis klīnisku govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā
vulvovaginīta gadījuma;]
kuros pēdējās 30 dienās pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
( 1)
vai nu
[par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]
( 1)
vai
[pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) šajos
objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektiem
pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku
izvešanas, objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem,
II.4.1.
kuri nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju,
kontagiozo govju pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
II.4.2.
kuri vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā oocīti(1)/embriji(1)ievākti(1)/radīti(1), ir atradušies
kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
II.4.3.
kuri vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma un to
ievākšanas periodā:
II.4.3.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas,
kontagiozās govju pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta, vai attiecībā uz
liellopiem relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
ir turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un B.
II.4.3.2.
suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. M. caprae un M.
tuberculosis)
infekciju,
trakumsērgu,
Sibīrijas
mēri,
tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), govju enzootisko leikozi, govju infekciozo
rinotraheītu / infekciozo pustulāro vulvovaginītu, govju virusālo diareju,
epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju, un infekciozā katarālā
drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips);
nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.4.3.1. punktā minēto
II.4.3.3.
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.3.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.3.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

L 113/749

Se rtifikāta paraugs “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”

II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi vai
klīniskās pazīmes;
kuri ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
21. panta 1. punktā;
kuri attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
ir no objektiem,

− kas atrodas teritorijā, kurā 10 km rādiusā ap objektu par mutes un nagu sērgu
nav ziņots vismaz 30 dienas tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
− kur par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
( 1)
vai nu [II.4.6.2.
pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)( 4)
vai [II.4.6.2. pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešu laikā pirms embriju ievākšanas
datuma un:
II.4.6.2.1. pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienas tieši pirms
embriju ievākšanas datuma;
II.4.6.2.2. apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
I nodaļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās nodaļas 2. punkta
nosacījumiem;
II.4.6.2.3. pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (5);
II.4.6.2.4. pēc ievākšanas datuma embriji vismaz 30 dienas ir glabāti dziļi
saldēti, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas mutes un nagu
sērgas klīniskās pazīmes;]
( 1)( 6)
[II.4.7.
kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:
( 1)
vai nu [II.4.7.1. vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav
apstiprināti infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]
( 1)
un/vai [II.4.7.2. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā
ar apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programmu;]
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( 1)

un/vai [II.4.7.3.

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas tādā trešā valstī, tās teritorijā vai
zonā, kur oocītu (1)/in vitro radīto embriju (1) sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā
iestāde ir saņēmusi galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku
piekrišanu šīs sezonāli slimībbrīvās zonas izveidošanai un oocītu (1)/ in vitro radīto
embriju (1) sūtījuma pieņemšanai;]
( 1)
un/vai [II.4.7.4. vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]
( 1)
un/vai [II.4.7.5. no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras oocītu ievākšanas datuma, tie ir seroloģiski
testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu antivielām,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 1)
un/vai [II.4.7.6. izmantojot oocītu vai embriju ievākšanas datumā ņemtu asins paraugu, tiem ir veikts
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas ierosinātāja
identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)( 6)
[II.4.8.
kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
( 1)
vai nu [II.4.8.1. vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par EHDV (1–7) nav
ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]
( 1)
un/vai [II.4.8.2. vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]
( 1)
un/vai [II.4.8.3. tie ir uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi
EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:
( 1)
vai nu [II.4.8.3.1. izmantojot asins paraugu, kas ņemts no 28. līdz 60. dienai pēc oocītu
ievākšanas, tie ir seroloģiski testēti uz EHDV (1–7) antivielām, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
un/vai [II.4.8.3.2. izmantojot oocītu ievākšanas datumā ņemtu asins paraugu, tie ir testēti
ar EHDV (1–7) ierosinātāja identifikācijas testu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]]
( 1)( 6)
[II.4.9.
kas atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kuras noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma 1. daļas III nodaļā;]
(1)
oocīti /embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.5.
II.5.1.
ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;
II.5.2.
ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
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II.5.3.

transportēti konteinerā:
II.5.3.1.
kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un numurējusi, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.5.3.2.
kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
(1)(7)[II.5.3.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
( 1)( 8)
[II.5.4.
ievietoti tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.5.5.
transportēti konteinerā, kur tie nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai papildu
aizsargmaisos.]
( 1)( 9)
[II.6.in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir
ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas centra,
reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko attiecībā uz
spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas
kompetentā iestāde, kura attiecībā uz liellopu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
IX pielikumā, vai kādas dalībvalsts kompetentā iestāde.]
( 1)( 10)
[II.7.
ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(11 ): …………………………………………………………………………];

Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai
tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429
233. panta 3. punktu ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
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“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vitro radīti embriji vai mikromanipulēti
embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(3)
Tikai tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu
ir
norādītas
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
(5)
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
(6)
Piemērot tikai attiecībā uz oocītu un in vitro radītu embriju sūtījumiem.
(7)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(8)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu oocītus, attiecīgus in
vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(9)
Oocītiem nepiemērot.
(10) Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(11) Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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43. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU EMBRIJU KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. IN VIVO
IEGŪTI LIELLOPU EMBRIJI, KAS IEVĀKTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 89/556/EEK PIRMS 2021. GADA
21. APRĪĻA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU
VĀKŠANAS BRIGĀDE, KURA TOS IEVĀKUSI (PARAUGS “BOV-in-vivo-EMB-BENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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VALSTS
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies ……….…………..........……………….…oficiālais veterinārārsts, apliecinu, ka:
(eksportētājvalsts) ( 1)
II.1.
II.1.1.

eksportēšanai paredzētie embriji:
ir ievākti eksportētājvalstī, kura pēc oficiāliem konstatējumiem:
II.1.1.1. 12 mēnešus tieši pirms embriju ievākšanas bijusi brīva no govju mēra;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. 12 mēnešus tieši pirms embriju ievākšanas bijusi brīva no mutes un nagu sērgas un nodulārā
dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu nav vakcinēts;]
( 2)
vai
[II.1.1.2. 12 mēnešus tieši pirms embriju ievākšanas nav bijusi brīva no mutes un nagu sērgas vai
nodulārā dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu ir
vakcinēts, un:
embrijiem nav notikusi zona pellucida penetrācija,
embriji tūlīt pēc ievākšanas vismaz 30 dienas ir glabāti apstiprinātos apstākļos,
sievišķās kārtas donordzīvnieki ir no saimniecībām, kurās 30 dienās pirms embriju
ievākšanas neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro
dermatītu un 30 dienās pirms un vismaz 30 dienās pēc embriju ievākšanas nevienam pret
šīm slimībām uzņēmīgu sugu dzīvniekam nav konstatētas mutes un nagu sērgas vai
nodulārā dermatīta klīniskās pazīmes;]
embrijus ir ievākusi embriju vākšanas brigāde(3):

II daļa. Apliecinājums

−
−
−

II.1.2.

kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK A pielikuma I nodaļu;
kas embrijus ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un transportējusi saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK
A pielikuma II nodaļu;
−
ko vismaz divreiz gadā inspicē oficiāls veterinārārsts;
ir ievākti un apstrādāti telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā 30 dienās tieši pirms ievākšanas un līdz
nosūtīšanai uz Savienību (svaigu embriju gadījumā) vai 30 dienās pēc ievākšanas (ja embriji saskaņā ar
II.1.1.2. punktu vismaz 30 dienas obligāti jāglabā), pēc oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un
nagu sērgas, epizootiskās hemorāģiskās slimības, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
ievākšanas dienā un 30 dienās pēc tās vai — svaigu embriju gadījumā — līdz dienai, kad tos nosūta uz
Savienību, ir glabāti telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā, pēc ar oficiāliem konstatējumiem, nav bijis
mutes un nagu sērgas, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju kontagiozās pleiropneimonijas vai
nodulārā dermatīta gadījumu;
ir ievākti no sievišķās kārtas donordzīvniekiem:
II.1.5.1. kas 30 dienas tieši pirms embriju ievākšanas atradušies telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā,
pēc oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, infekciozā katarālā drudža,
epizootiskās hemorāģiskās slimības, infekciozā vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
II.1.5.2. kam ievākšanas dienā nebija vērojamas slimību klīniskās pazīmes;
II.1.5.3. kas sešus mēnešus pirms ievākšanas atradušies eksportētājvalsts teritorijā ne vairāk kā divos
ganāmpulkos:

−
−

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

−
−
−
−

kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no tuberkulozes,
kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no brucelozes,
kuri pēdējos trīs gadus ir bijuši brīvi no govju enzootiskās leikozes vai kuros šajā laikā
nevienam liellopam nav bijis govju enzootiskās leikozes klīnisko pazīmju,
kuros pēdējos 12 mēnešus nevienam liellopam nav bijis infekciozā liellopu
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta klīnisko pazīmju;
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VALSTS

II.1.6.

eksportam paredzētie embriji ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu no spermas vākšanas
vai glabāšanas centriem, ko spermas ievākšanai, apstrādei un/vai glabāšanai ir apstiprinājusi Īstenošanas
lēmuma 2011/630/ES(4) I pielikumā norādīto trešo valstu vai to daļu kompetentā iestāde vai dalībvalsts
kompetentā iestāde.

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.6. aile.
I.11. aile.
I.19.
I.21.
I.22.
I.24.
I.27.

aile.
aile.
aile.
aile.
aile.

“Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
“Nosūtīšanas vieta” ir embriju vākšanas brigāde, no kuras embrijus nosūta uz Savienību un kura
saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu ir norādīta Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Veids”: “in vivo iegūti embriji”.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas/ieguves datumu norādīt šādā formātā: dd.mm.gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” atbilst tās embriju vākšanas
brigādes numuram, kas embrijus ievākusi, apstrādājusi un glabājusi un kas atbilstoši Direktīvas
89/556/EEK 8. panta 2. punkta apakšpunktam norādīta sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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Se rtifikāta paraugs “BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY”

II daļa.
(1)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu embrijiem norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IX pielikumā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai embriju vākšanas brigādes, kas saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu norādītas
Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
OV L 247, 24.9.2011., 32. lpp.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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44. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU EMBRIJU KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. IN VITRO
RADĪTI LIELLOPU EMBRIJI, KAS RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 89/556/EEK PIRMS 2021. GADA
21. APRĪĻA, KAS IEŅEMTI, IZMANTOJOT PADOMES DIREKTĪVAS 88/407/EEK
PRASĪBĀM ATBILSTOŠU SPERMU, UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU IEGUVES BRIGĀDE, KAS ŠOS EMBRIJUS RADĪJUSI
(paraugs “BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/759

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

L 113/760

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY”

VALSTS
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies ……….…………..........……………….…oficiālais veterinārārsts, apliecinu, ka:
(eksportētājvalsts) ( 1)
II.1.

II daļa. Apliecinājums

eksportēšanai paredzētie embriji:
II.1.1.
ir radīti eksportētājvalstī, kura, pēc oficiāliem konstatējumiem:
II.1.1.1. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas bijusi brīva no govju mēra;
( 2)
vai nu[II.1.1.2. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas bijusi brīva no mutes un nagu sērgas un nodulārā
dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu nav vakcinēts;]
( 2)
vai [II.1.1.2. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas nav bijusi brīva no mutes un nagu sērgas vai
nodulārā dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu ir
vakcinēts, un

II.1.2.

II.2.

II.3.

II.4.

− embriji radīti bez zona pellucida penetrācijas,
− tūlīt pēc radīšanas embriji vismaz 30 dienas ir glabāti apstiprinātos apstākļos,
− sievišķās kārtas donordzīvnieki ir no saimniecībām, kurās 30 dienās pirms oocītu
ievākšanas neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro
dermatītu un 30 dienās pirms un vismaz 30 dienās pēc oocītu ievākšanas nevienam pret šīm
slimībām uzņēmīgu sugu dzīvniekam nav konstatētas mutes un nagu sērgas vai nodulārā
dermatīta klīniskās pazīmes;]
embrijus ir radījusi embriju ieguves brigāde(3):

− kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK A pielikuma I nodaļu;
− kas embrijus radījusi, apstrādājusi, glabājusi un transportējusi saskaņā ar
Direktīvas 89/556/EEK A pielikuma II nodaļu,
− ko vismaz divreiz gadā inspicē oficiāls veterinārārsts;
oocīti, kas izmantoti eksportēšanai paredzēto embriju radīšanai, ir ievākti telpās, ap kurām vismaz 10 km
rādiusā 30 dienās tieši pirms ievākšanas un līdz nosūtīšanai uz Savienību (svaigu embriju gadījumā) vai
30 dienās pēc ievākšanas (ja embriji saskaņā ar II.1.1.2. punktu vismaz 30 dienas obligāti jāglabā), pēc
oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, epizootiskās hemorāģiskās slimības,
vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta
gadījumu;
oocītu ievākšanas dienā un 30 dienu laikā pēc tās vai — svaigu embriju gadījumā — līdz nosūtīšanas
dienai eksportam paredzētie embriji glabāti telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā, pēc oficiāliem
konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
eksportēšanai paredzēto embriju radīšanai izmantoto oocītu donordzīvnieki:
II.4.1.
30 dienas tieši pirms oocītu ievākšanas ir atradušies telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā, pēc
oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, infekciozā katarālā drudža,
epizootiskās hemorāģiskās slimības, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
infekciozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
ievākšanas dienā neuzrādīja slimību klīniskās pazīmes;
II.4.2.
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VALSTS

II.4.3.

sešus mēnešus pirms ievākšanas atradušies eksportētājvalsts teritorijā ne vairāk kā divos
ganāmpulkos:

− kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no tuberkulozes,
− kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no brucelozes,
− kuri pēdējos trīs gadus bijuši brīvi no govju enzootiskās leikozes vai kuros šajā laikā
nevienam liellopam nav bijis govju enzootiskās leikozes klīnisko pazīmju,
− kuros pēdējos 12 mēnešus nevienam liellopam nav bijis infekciozā liellopu
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta klīnisko pazīmju;
( 2)
vai nu[II.4.4.
vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā ir turēti no infekciozā katarālā drudža
brīvā valstī vai zonā;]
( 2)
vai [II.4.4.
vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas, kā arī to ievākšanas laikā ir turēti no vektoriem
sezonāli brīvā periodā vai pasargāti no vektora, un embriji radīti bez zona pellucida
penetrācijas, ja vien donordzīvnieki no 21. līdz 60. dienai pēc oocītu ievākšanas nav saskaņā ar
OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu seroloģiski testēti uz
infekciozā katarālā drudža vīrusu grupas antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un vismaz
30 dienas ilgusi embriju glabāšana;]
( 2)
vai [II.4.4.
no 21. līdz 60. dienai pēc ievākšanas saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu
un vakcīnu rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusu grupas
antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un vismaz 30 dienas ilgusi embriju glabāšana;]
( 2)
vai [II.4.4.
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ievākšanas vai kaušanas dienā, ir testēti ar slimības
ierosinātāja noteikšanas testu, kurš veikts saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko
testu un vakcīnu rokasgrāmatu, un iegūtais rezultāts ir negatīvs; embriji pēdējā gadījumā radīti
bez zona pellucida penetrācijas;]
eksportēšanai paredzētie embriji ir iegūti in vitro apaugļošanā, izmantojot spermu no spermas vākšanas un
II.5.
glabāšanas centriem(4), kuri ir:
( 2)
vai nu[II.5.1.
apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK 5. panta 1. punktu un atrodas Eiropas Savienības
dalībvalstī, un sperma atbilst Direktīvas 88/470/EEK prasībām.]
( 2)
vai [II.5.1.
apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK 9. panta 1. punktu un atrodas trešā valstī vai tās
daļā, kas norādītas Īstenošanas lēmuma 2011/630/ES I pielikumā, un sperma atbilst prasībām,
kuras noteiktas minētā lēmuma II pielikuma 1. daļas A iedaļā.]
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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VALSTS

I daļa.
I.6. aile.
I.11. aile.

I.19.
I.21.
I.22.
I.24.
I.27.

31.3.2021.

aile.
aile.
aile.
aile.
aile.

“Par sūtījumu atbildīgais operators: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
“Nosūtīšanas vieta” ir embriju ieguves brigāde, no kuras embrijus nosūta uz Savienību un kura
saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu ir norādīta Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Veids”: “in vitro radīti embriji”.
“Identifikācijas numurs”:
kā govs identitāti norādīt šā dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
kā vaislinieka identitāti norādīt šā dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” atbilst tās embriju ieguves
brigādes numuram, kas embrijus radījusi, apstrādājusi un glabājusi, un kas atbilstoši
Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punkta apakšpunktam norādīta sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

II daļa.
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu embrijiem norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IX pielikumā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādas embriju ieguves brigādes, kas saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu norādītas
Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, kura piederīga trešajai valstij, tās
teritorijai vai zonai, kas attiecībā uz liellopu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
IX pielikumā, vai ES dalībvalsts kompetentā iestāde.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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45. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU LIELLOPU EMBRIJU KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. IN VITRO
RADĪTI LIELLOPU EMBRIJI, KAS RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR PADOMES DIREKTĪVU 89/556/EEK PIRMS 2021. GADA
21. APRĪĻA, KAS IEŅEMTI, IZMANTOJOT SPERMU, KURA IR NO
EKSPORTĒTĀJVALSTS KOMPETENTĀS IESTĀDES APSTIPRINĀTIEM
SPERMAS VĀKŠANAS VAI GLABĀŠANAS CENTRIEM, UN KO PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS EMBRIJUS
RADĪJUSI (PARAUGS “BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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Se rtifikāta paraugs “BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY”

VALSTS
II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies ……….…………..........……………….…oficiālais veterinārārsts, apliecinu, ka:
(eksportētājvalsts) ( 1)
II.1.

II daļa. Apliecinājums

eksportēšanai paredzētie embriji:
II.1.1.
ir radīti eksportētājvalstī, kura, pēc oficiāliem konstatējumiem:
II.1.1.1. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas bijusi brīva no govju mēra;
( 2)
vai nu[II.1.1.2. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas bijusi brīva no mutes un nagu sērgas un nodulārā
dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu nav vakcinēts;]
( 2)
vai [II.1.1.2. 12 mēnešu laikā tieši pirms embriju radīšanas nav bijusi brīva no mutes un nagu sērgas vai
nodulārā dermatīta un kurā šajā laikā pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro dermatītu ir
vakcinēts, un

II.1.2.

II.2.

II.3.

II.4.

− embriji radīti bez zona pellucida penetrācijas,
− tūlīt pēc radīšanas embriji vismaz 30 dienas ir glabāti apstiprinātos apstākļos,
− sievišķās kārtas donordzīvnieki ir no saimniecībām, kurās 30 dienās pirms oocītu
ievākšanas neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret mutes un nagu sērgu vai nodulāro
dermatītu un 30 dienās pirms un vismaz 30 dienas pēc oocītu ievākšanas nevienam pret šīm
slimībām uzņēmīgu sugu dzīvniekam nav konstatētas mutes un nagu sērgas vai nodulārā
dermatīta klīniskās pazīmes;]
embrijus ir radījusi embriju ieguves brigāde(3):

− kas ir apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK A pielikuma I nodaļu;
− kas embrijus ir radījusi, apstrādājusi, glabājusi un transportējusi saskaņā ar
Direktīvas 89/556/EEK A pielikuma II nodaļu;
− ko vismaz divreiz gadā inspicē oficiāls veterinārārsts;
oocīti, ko izmanto eksportēšanai paredzētu embriju radīšanai, ir ievākti telpās, ap kurām vismaz 10 km
rādiusā 30 dienās tieši pirms ievākšanas un līdz izsūtīšanai uz Savienību (svaigu embriju gadījumā) vai
30 dienās pēc ievākšanas (ja embriji saskaņā ar II.2.2. punktu vismaz 30 dienas obligāti jāglabā), pēc
oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, epizootiskās hemorāģiskās slimības,
vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta
gadījumu;
oocītu ievākšanas dienā un 30 dienās pēc tās vai — svaigu embriju gadījumā — līdz nosūtīšanas dienai
eksportēšanai paredzētie embriji glabāti telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā, pēc oficiāliem
konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
eksportēšanai paredzēto embriju radīšanai izmantoto oocītu donordzīvnieki:
II.4.1.
30 dienas tieši pirms oocītu ievākšanas ir atradušies telpās, ap kurām vismaz 10 km rādiusā, pēc
oficiāliem konstatējumiem, nav bijis mutes un nagu sērgas, infekciozā katarālā drudža,
epizootiskās hemorāģiskās slimības, vezikulārā stomatīta, Rifta ielejas drudža, govju
kontagiozās pleiropneimonijas vai nodulārā dermatīta gadījumu;
ievākšanas dienā nav uzrādījuši slimību klīniskās pazīmes;
II.4.2.
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Se rtifikāta paraugs “BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY”

VALSTS

II.4.3.

sešus mēnešus pirms ievākšanas atradušies eksportētājvalsts teritorijā ne vairāk kā divos
ganāmpulkos:

− kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no tuberkulozes,
− kuri, pēc oficiāliem konstatējumiem, šajā laikā bijuši brīvi no brucelozes,
− kuri pēdējos trīs gadus bijuši brīvi no govju enzootiskās leikozes vai kuros šajā laikposmā
nevienam dzīvniekam nav bijis govju enzootiskās leikozes klīnisko pazīmju,
− kuros pēdējos 12 mēnešus nevienam liellopam nav bijis infekciozā liellopu
rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta klīnisko pazīmju;
( 2)
vai nu[II.4.4.
vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas un tās laikā ir turēti no infekciozā katarālā drudža
brīvā valstī vai zonā;]
( 2)
vai [II.4.4.
vismaz 60 dienas pirms oocītu ievākšanas, kā arī to ievākšanas laikā ir turēti no vektoriem
sezonāli brīvā periodā vai pasargāti no vektora, un embriji radīti bez zona pellucida
penetrācijas, ja vien donordzīvnieki no 21. līdz 60. dienai pēc oocītu ievākšanas nav saskaņā ar
OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu seroloģiski testēti uz
infekciozā katarālā drudža vīrusu grupas antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un vismaz
30 dienas ilgusi embriju glabāšana;]
( 2)
vai [II.4.4.
no 21. līdz 60. dienai pēc embriju ievākšanas saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko
testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusu grupas
antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi, un vismaz 30 dienas ilgusi embriju glabāšana;]
( 2)
vai [II.4.4.
izmantojot asins paraugu, kas ņemts ievākšanas vai kaušanas dienā, ir testēti ar slimības
ierosinātāja noteikšanas testu, kurš veikts saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko
testu un vakcīnu rokasgrāmatu, un iegūtais rezultāts ir negatīvs; embriji pēdējā gadījumā radīti
bez zona pellucida penetrācijas;]
II.5.
eksportēšanai paredzētie embriji ir iegūti in vitro apaugļošanā, izmantojot spermu no spermas vākšanas
vai glabāšanas centriem, ko spermas ievākšanai, apstrādei un/vai glabāšanai ir apstiprinājusi Īstenošanas
lēmuma 2011/630/ES(4) I pielikumā norādītas trešās valsts vai tās daļas kompetentā iestāde vai dalībvalsts
kompetentā iestāde.
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
embriju galamērķis.
Saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 3. panta a) punktu liellopu embrijus, kas radīti in vitro, izmantojot spermu no
eksportētājvalsts apstiprinātiem spermas vākšanas centriem, un ko importē atbilstoši šā sertifikāta noteikumiem,
izslēdz no Savienības iekšējās tirdzniecības.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.

31.3.2021.

LV

VALSTS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

L 113/767

Se rtifikāta paraugs “BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY”

I daļa.
I.6. aile. “Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
I.11. aile. “Nosūtīšanas vieta” ir embriju ieguves brigāde, no kuras embrijus nosūta uz Savienību un kura
saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu ir norādīta Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.21. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.22. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.24. aile. Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
I.27. aile. “Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Veids”: “in vitro radīti embriji”.
“Identifikācijas numurs”:
kā govs identitāti norādīt šā dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
kā vaislinieka identitāti norādīt šā dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” atbilst tās embriju ieguves
brigādes numuram, kas embrijus radījusi, apstrādājusi un glabājusi un kas atbilstoši
Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punkta apakšpunktam norādīta sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
II daļa.
(1)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu embrijiem norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IX pielikumā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādas embriju ieguves brigādes, kas saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 8. panta 2. punktu norādītas
Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz liellopu spermu norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 IX pielikumā.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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46. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429
un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas saskaņā ar Direktīvu 89/556/EEK ievākti, apstrādāti un
glabāti pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK
pirms
2021. gada
21. aprīļa
un
ieņemti,
izmantojot
Padomes
Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un ieņemti, izmantojot spermu, kura ir no
eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas vākšanas vai glabāšanas centriem

(PARAUGS “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportētājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētājs
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators
Vārds/nosaukums

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

I.2a

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Ie kraušanas vieta

I.15.

Transportlīdzeklis
□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdze
klis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Adrese

Valsts ISO kods

I.13.

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts
I.14.
I.16.
I.17.

Valsts ISO kods

Iz braukšanas datums un laiks

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

I.18.
I.19.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

I.24.

Kopē jais paku skaits

Valsts ISO kods

□ Atvēsināts

□ Saldēts

□ Ie kšējam tirgum

I.23.

I.25. Kopē jais daudzums

I.27.
Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

L 113/769

Identifikācijas
marķējums

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest liellopu spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura ir
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz tās nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju
pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
II.1.1.4. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam pret govju mēra vīrusa
infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju pleiropneimoniju nav
vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti
vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(4)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(4)/ar tādas embriju ieguves brigādes resursiem(2)(4) un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(4), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(4) , kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]
( 2)
un/vai [atrodas………………………….(5), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata,
kuri ir
vismaz tikpat
stingri kā nosacījumi attiecībā uz liellopu
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Komisijas
Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( 2)
vai nu [paraugā “BOV-SEM-A-ENTRY”(4);]
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( 2)

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
II.2.3.

“BOV-SEM-B-ENTRY”(4);]

[paraugā
[paraugā “BOV-SEM-C-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objekta ir centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]
( 2)( 8)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts.
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
( 2)

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, no kura šis spermas,
I.11. aile.
oocītu un/vai embriju sūtījums nosūtīts (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums
un adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
I.12. aile.
“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
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“Pavaddokumenti”. saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu
ir
norādīti
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikumā,
un ES dalībvalstis.
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Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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47. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

liellopu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 2003/43/EK, pēc 2004. gada 31. decembra
un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas liellopu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes Direktīvu 93/60/EEK, pirms 2005. gada 1. janvāra;
liellopu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429
un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu in vivo iegūtu liellopu embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK
pirms
2021. gada
21. aprīļa
un
ieņemti,
izmantojot
Padomes
Direktīvas 88/407/EEK prasībām atbilstošu spermu;
tādu in vitro radītu liellopu embriju krājumi, kas radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Padomes
Direktīvu 89/556/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa un ieņemti, izmantojot spermu, kura ir no
eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātiem spermas vākšanas vai glabāšanas centriem

(PARAUGS “BOV-GP-STORAGE-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportētājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētājs
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators
Vārds/nosaukums

I daļa. Sūtījuma apraksts

Adrese

I.2a

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese
Valsts
I.13.
I.15.

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdze
klis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta
Transportlīdzekl
is

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts
I.14.

Valsts ISO kods

Iz braukšanas datums un laiks

I.16.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

I.17.

Pavaddokumenti

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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□ Apkārtējās vides
Transportēšanas
apstākļi
I.19.
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti

Plombas Nr.

I.21.

□ Atvēsināts

I.22.

I.18.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

I.24.

Kopē jais paku skaits

Valsts ISO kods
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□ Saldēts

□ Ie kšējam tirgum

I.23.
I.25.

I.27.
Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests
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II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest liellopu spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura ir
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz tās nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju
pleiropneimoniju un nodulāro dermatītu;
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
II.1.1.4. kurā
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam pret govju mēra vīrusa
infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, kontagiozo govju pleiropneimoniju nav
vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti
vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(4)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(4)/ar tādas embriju ieguves brigādes resursiem(2)(4) un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(4), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(4), kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]
( 2)
un/vai [atrodas………………………….(5), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz liellopu spermas (2)/oocītu (2)/in vivo
iegūtu embriju (2)/in vitro radītu embriju (2) ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( 2)
vai nu [paraugā “BOV-SEM-A-ENTRY”(4);]
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( 2)

un/vai
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
II.2.3.

“BOV-SEM-B-ENTRY”(4);]

[paraugā
[paraugā “BOV-SEM-C-ENTRY”(4);]
[1. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ES II pielikuma 1. daļas A iedaļā(4);]
[2. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ES II pielikuma 1. daļas B iedaļā(4);]
[3. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2011/630/ES II pielikuma 1. daļas C iedaļā(4);]
[paraugā “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vitro-EM B-C-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-in-vitro-EM B-D-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”(4);]
[paraugā “BOV-GP-STORA GE-ENTRY”(4);]]
ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]
( 2)( 8)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
( 2)

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu liellopu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šo
dzīvnieku galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”. saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Bos taurus, Bison bison vai Bubalus bubalis.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu
ir
norādīti
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 IX pielikumā,
un ES dalībvalstis.
(1)

31.3.2021.

LV

VALSTS
(6)

(7)
(8)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

L 113/779

Se rtifikāta paraugs “BOV-GP-STORAGE-ENTRY”

Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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48. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU AITU UN KAZU SPERMAS SŪTĪJUMUS. AITU UN KAZU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU
(ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
UN NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ IEVĀKTA
(PARAUGS “OV/CAP-SEM-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

31.3.2021.
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/781

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no donordzīvniekiem, kas
cēlušies tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā:
no kuras ir atļauts Savienībā ievest aitu (1)/kazu (1) spermu un kura ir norādīta Komisijas
II.1.1.
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas
datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
II.1.3.
ziņots par govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju
mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju;
II.1.4.
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam pret
govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra
vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju nav
vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti
dzīvnieki;
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem, kas pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas
II.2.
sākuma ir cēlušies no objektiem:
kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas nav ziņots par
II.2.1.
mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz 3 mēnešus, un
( 1)
vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)
vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma ir vakcinēti
pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un nagu sērgu ir testēti 5 %
(vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam visās reizēs ņemtā spermas daudzuma, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.2.
kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie nekad iepriekš nav
turēti objektā ar zemāku veselības statusu;
( 1)( 3)
[II.2.3.
kuros pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;]
( 1)( 5)
[II.2.3.
kuros attiecībā uz objektā turētajām kazām pēdējos 12 mēnešus saskaņā ar procedūrām, kas
paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/699 II pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā,
ir uzraudzīta Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcija, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 2. panta
3. punktā, un, ja šajā periodā ir ziņots, ka objektā turētās kazas ir inficējušās ar
Mycobacterium tuberculosis kompleksu (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis), ir veikti
pasākumi saskaņā ar minētās deleģētās regulas II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]
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II.2.4.

kuros pēdējās 30 dienās nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
vai nu [kuros par tripanosomozi nav ziņots pēdējos 2 gadus;]
( 1)
vai[pēdējos 2 gados šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz
objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz

( 1)

− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas,
objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 1)( 3)
[II.2.5.
kuros tie pastāvīgi uzturējušies vismaz 60 dienas un kuros minētajos 12 mēnešos nav ziņots
par infekciozo epididimītu (Brucella ovis);]
( 1)( 4)
[II.2.6.
kuros 60 dienās pirms II.4.6. punktā minētās uzturēšanās karantīnas novietnē tie, kā prasīts
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. b) punktā, ir uz infekciozo
epididimītu (Brucella ovis) testēti seroloģiski vai ar citu testu, kam piemīt līdzvērtīga
dokumentēta jutība un specifiskums, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 1)( 5)
[II.2.7.
kuros 6 mēnešus nav ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem);]
II.3.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(6), kā arī no tā
nosūtīta, kurš:
II.3.1.
ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.3.2.
atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem:
II.4.
II.4.1.
kas nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo
atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo
pleiropneimoniju;
kas trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kura minēta I.7. ailē, atradušies vismaz 6 mēnešus
II.4.2.
pirms spermas ievākšanas datuma;
kam datumā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
II.4.3.
novēroti pārnēsājamu slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;
kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
II.4.4.
21. panta 1. punktā;
II.4.5.
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un tās vākšanas periodā:
II.4.5.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas, mazo
atgremotāju mēra vīrusa infekcijas, aitu baku vai kazu baku vai kazu kontagiozās
pleiropneimonijas vai attiecībā uz aitām un kazām relevantas jaunradušās
slimības gadījumu dēļ;
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II.4.5.2.

II.4.6.

II.4.7.

ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un
B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae
un M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju,
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un attiecībā uz aitām
un tādām kazām, ko tur kopā ar aitām, — infekciozo epididimītu (Brucella ovis);
nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.4.5.1. punktā minēto
II.4.5.3.
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.5.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;
kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, ir
atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
nav atradusies ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. punktā minēto slimību
dēļ;
II.4.6.2.
tajā vismaz 30 dienas nav ziņots par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām;
II.4.6.3.
atradusies teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;
tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
II.4.6.4.
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;
kas ir turēti spermas vākšanas centrā,
II.4.7.1.
kurš nav atradies ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. minēto slimību dēļ;
II.4.7.2.
kurā par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām nav ziņots vismaz 30 dienas pirms
spermas ievākšanas datuma un
( 1)( 7)
[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]
( 1)( 8)
[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz Savienību;]
II.4.7.3.
kurš atradies teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un
( 1)( 7)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un 30 dienas no ievākšanas datuma;]
( 1)( 8)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz
Savienību, un donordzīvnieki šajā spermas vākšanas centrā nepārtraukti turēti
vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas datuma;]
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II.4.8.
( 1)

vai nu

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

II.4.9.
( 1)

vai nu

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:
[II.4.8.1. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–
24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku mērķpopulācijā nav
apstiprināti infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas gadījumi;]
[II.4.8.2. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā
ar apstiprinātu infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas
izskaušanas programmu;]
[II.4.8.3. sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā
tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā,
kur spermas sūtījuma izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa
dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs sezonāli
slimībbrīvās zonas izveidošanai un spermas sūtījuma pieņemšanai;]
[II.4.8.4. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]
[II.4.8.5. no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras spermas ievākšanas datuma, tie ir seroloģiski
testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) serogrupu antivielām,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
[II.4.8.6. izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā, pēdējā ievākšanas
reizē un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testu vajadzībām vismaz reizi
7 dienās un PĶR vajadzībām vismaz reizi 28 dienās, — tiem ir veikts infekciozā
katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]
kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
[II.4.9.1. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti tādā trešā valstī,
tās teritorijā vai zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo objektu par EHDV (1–7) nav
ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]
[II.4.9.2. vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā tie ir turēti pret slimības
vektoriem aizsargātā objektā;]
[II.4.9.3. tie ir uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi
EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:
( 1)
vai nu [II.4.9.3.1. spermas ievākšanas periodā vismaz reizi 60 dienās un no 28. līdz
60. dienai pēc spermas pēdējās ievākšanas — ar seroloģisku testu, ar
ko nosaka antivielas pret EHDV 1–7, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
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( 1)

un/vai [II.4.9.3.2.

izmantojot asins paraugus, kas ņemti spermas ievākšanas sākumā,
pēdējā ievākšanā un spermas vākšanas laikā — vīrusa izolācijas testa
vajadzībām vismaz reizi 7 dienās vai PĶR vajadzībām vismaz reizi
28 dienās, — ar EHDV 1–7 ierosinātāja identifikācijas testu, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi;]]
kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti 30 dienās pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas
II.4.10.
sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. punkta c) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
II.4.10.1.
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
( 1)( 9)
[II.4.10.2. uz infekciozo epididimītu (Brucella ovis): seroloģisks tests vai jebkurš cits tests
ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]
II.4.11.
kam, izmantojot asins paraugus, kuri ņemti vismaz 21 dienas periodā pēc II.4.6. punktā
minētās karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas 1. punkta d) apakšpunktu, un iegūtie
rezultāti ir negatīvi:
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
II.4.11.1.
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
( 1)( 9)
[II.4.11.2. uz infekciozo epididimītu (Brucella ovis): seroloģisks tests vai jebkurš cits tests
ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]
kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie rutīnas testi, kuri
II.4.12.
vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 3. daļas I nodaļas
2. punktu:
uz Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis infekciju: seroloģiskais tests,
II.4.12.1.
kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 1. daļas 1. punktā;
( 1)( 9)
[II.4.12.2. uz infekciozo epididimītu (Brucella ovis): seroloģisks tests vai jebkurš cits tests
ar līdzvērtīgu dokumentētu jutīgumu un specifiskumu;]]
(10)[II.4.13. kas attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.13.1. kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti valstī, kurā ir izpildīti šādi nosacījumi:
II.4.13.1.1.
klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama;
II.4.13.1.2.
ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un monitoringa
sistēma;
II.4.13.1.3.
aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek
nokautas un pilnībā iznīcinātas;
aitas un kazas vismaz pēdējos septiņus gadus ir aizliegts barot
II.4.13.1.4.
ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Dzīvnieku
veselības kodeksā definētajiem atgremotāju izcelsmes gaļas
un kaulu miltiem vai dradžiem un šajā laikā šis aizliegums
visā valstī ir faktiski pildīts;
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un
vai nu [II.4.13.2.
pēdējos trīs gadus pirms eksportam paredzētās spermas ievākšanas ir pastāvīgi
turēti saimniecībā vai saimniecībās, kura minētajā laikā ir ievērojusi(-šas) visas prasības,
Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas a) līdz f) apakšpunktā,
izņemot periodu, kurā tie turēti spermas vākšanas centrā, kas šajā periodā atbildis minētās
iedaļas 1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta četros ievilkumos izklāstītajiem nosacījumiem;]
( 1)
vai
[II.4.13.2.
ir aitas ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]]
II.5.
I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1.
ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;
ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
II.5.2.
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.5.3.
ir transportēta konteinerā:
II.5.3.1.
kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas
ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.5.3.2.
kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 1)( 7)
[II.5.3.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem.]
( 1)( 11)
[II.6.
šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.6.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai ir
pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas antibiotikas un to maisījumi:
( 1)
vai nu [gentamicīns (250 μg);]
( 1)
vai [penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg) maisījums;]
( 1)
vai [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]
( 1)
vai [linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 1)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 1)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (12) …………………………………………………, kura
baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg);
- penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg).]
II.6.2. Atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas ne
mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā, kam ir
vismaz līdzvērtīga baktericidāla iedarbība.]
( 1)
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Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu un kazu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
I.11. aile.
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai tie spermas vākšanas
centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā
Komisijas vietnē:
I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(3)
Piemērot attiecībā uz aitām.
(4)
Piemērot attiecībā uz aitām un kazām, ko tur kopā ar aitām.
(5)
Piemērot attiecībā uz kazām.
(6)
Tikai tie spermas vākšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti
sarakstā Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(7)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(8)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(9)
Piemērot attiecībā uz aitām un kazām, ko tur kopā ar aitām.
(10) Svītrot, ja Savienība nav spermas galamērķis.
(1)
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ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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49. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU AITU UN KAZU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. AITU
UN KAZU SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA
IEVĀKTA (PARAUGS “OV/CAP-SEM-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
eksportētājvalsts………………………………………………………………………..
(eksportētājvalsts nosaukums) (1)
II.1.1.
12 mēnešu laikā tieši pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas un līdz datumam,
kurā tā nosūtīta uz Savienību, ir bijusi brīva no govju mēra, mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekcijas, aitu un kazu bakām, kazu kontagiozās pleiropneimonijas un Rifta ielejas drudža, un
pret šīm slimībām minētajā periodā nav vakcinēts;
II.1.2.
12 mēnešus tieši pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā
nosūtīta uz Savienību, bijusi brīva no mutes un nagu sērgas un šajā laikā pret šo slimību nav
vakcinēts.
II.2.
I.11. ailē aprakstītais spermas vākšanas centrs (2), kurā eksportējamā sperma ievākta un glabāta:
II.2.1.
ir atbildis Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas I iedaļas 1. punktā noteiktajiem
nosacījumiem par spermas vākšanas (savākšanas) centru apstiprināšanu;
darbojies un ticis uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas II iedaļas
II.2.2.
1. punkta nosacījumiem, ko piemēro spermas vākšanas un glabāšanas centriem.
II.3.
Spermas vākšanas centrā esošās aitas (3)/kazas (3):
II.3.1.
pirms uzturēšanās II.3.3. punktā aprakstītajā karantīnas novietnē:
( 3)( 4)
vai nu[II.3.1.1. ir cēlušās I.8. ailē aprakstītajā teritorijā, kas ir atzīta par oficiāli brīvu no brucelozes
(B.melitensis);
( 3)
vai
[II.3.1.1. ir piederējušas saimniecībai, kas statusu “brīva no brucelozes (B. melitensis)” ir ieguvusi un
uzturējusi saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK;]
( 3)
vai
[II.3.1.1. ir cēlušās saimniecībā, kurā pēdējos 12 mēnešus visi pret brucelozi (B. melitensis) uzņēmīgie
dzīvnieki ir bijuši brīvi no klīniskām pazīmēm vai jebkādām citām šīs slimības pazīmēm,
neviena aita vai kaza pret šo slimību nav vakcinēta, izņemot dzīvniekus, kas vairāk nekā
pirms diviem gadiem vakcinēti ar vakcīnu “Rev.1”, un visām aitām un kazām, kuras vecākas
par sešiem mēnešiem, ar negatīviem rezultātiem ir veikti vismaz divi testi(5), izmantojot
paraugus, kas ņemti ……………. (datums) un …………. (datums), ar vismaz sešu mēnešu
starplaiku, un pēdējā vakcīna ņemta 30 dienās pirms ievešanas karantīnas novietnē;]
iepriekš nav turētas saimniecībā ar zemāku veselības statusu;
un
II.3.1.2. iepriekš vismaz 60 dienas pastāvīgi turētas saimniecībā, kur pēdējos 12 mēnešus nav
konstatēti infekciozā epididimīta (Brucella ovis) gadījumi,
( 3)
un
[tie ir aitu sugu dzīvnieki un 60 dienās pirms uzturēšanās II.3.3. punktā aprakstītajā karantīnas
novietnē ar komplementa saistīšanās reakcijas testu vai testu, kam piemīt līdzvērtīga
dokumentēta jutība un specifiskums, ir testēti uz infekciozo epididimītu, un iegūtais rezultāts
ir mazāk nekā 50 ICFTU/ml;]
II.3.1.3. ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms, nav no tādām saimniecībām un
nav saskārušies ar dzīvniekiem no tādas saimniecības, kurā, balstoties uz oficiālo paziņošanas
sistēmu un pēc īpašnieka rakstiskas deklarācijas, pirms to uzturēšanās karantīnas novietnē,
kura aprakstīta II.3.3. punktā, periodos, kas minēti a) līdz d) punktā, ir klīniski atklāta kāda no
šīm slimībām:
a)
pēdējos sešus mēnešus: kontagiozā aitu vai kazu agalaktija (Mycoplasma agalactiae,
Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides “lielā kolonija”;
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b)
c)
( 3)
vai nu [d)

II.4.

L 113/793

pēdējos 12 mēnešus: paratuberkuloze un kazeozais limfadenīts;
pēdējos 3 gadus: pulmonārā adenomatoze;
pēdējos 3 gadus: maedi-visna slimība aitām vai kazu virusālais artrīts/encefalīts
kazām;]
( 3)
vai [d)
pēdējos 12 mēnešus: maedi-visna slimība aitām vai kazu virusālais artrīts/encefalīts
kazām, un visi inficētie dzīvnieki nokauti un attiecībā uz atlikušajiem dzīvniekiem
divos testos, kas veikti ar vismaz 6 mēnešu starplaiku, iegūtais rezultāts bijis
negatīvs;]
pirms sācies karantīnas periods, kurš norādīts II.3.3. punktā, izmantojot asins paraugu, kas
II.3.2.
ievākts 28 dienās, ir veikti turpmāk minētie testi uz:
–
brucelozi (B. melitensis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu, un iegūtie
rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;
–
(tikai aitām) infekciozo epididimītu (Brucella ovis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK
D pielikumu, vai jebkāds cits tests, kam piemīt līdzvērtīga dokumentēta jutība un
specifiskums, un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;
–
aitu pestivirusālo infekciju saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas
II sadaļas 1.4. punkta c) apakšpunktu;
atbilst nosacījumam par vismaz 28 dienu karantīnas izolācijas periodu karantīnas novietnē,
II.3.3.
kuru īpaši šim nolūkam apstiprinājusi kompetentā iestāde, un šajā periodā:
II.3.3.1. karantīnas novietnē atradās tikai dzīvnieki ar vismaz līdzvērtīgu veselības statusu;
II.3.3.2. eksportētājvalsts kompetentās iestādes apstiprinātā laboratorijā, izmantojot paraugus, kas
ņemti vismaz 21 dienu pēc dzīvnieku uzņemšanas karantīnas novietnē, dzīvnieki testēti šādos
testos uz:
–
brucelozi (B. melitensis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu, un iegūtie
rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;
–
(tikai aitām) infekciozo epididimītu (Brucella ovis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK
D pielikumu, vai jebkāds cits tests, kam piemīt līdzvērtīga dokumentēta jutība un
specifiskums, un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;
aitu pestivirusālo infekciju saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas
–
II daļas 1.6. punkta prasībām;
II.3.4.
vismaz reizi gadā ir veikti rutīnas testi uz:
–
brucelozi (B. melitensis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu, un iegūtie
rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;
–
(tikai aitām) infekciozo epididimītu (Brucella ovis) saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK
D pielikumu, un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi, vai jebkādā citā
testā, kam piemīt līdzvērtīga dokumentēta jutība un specifiskums;
aitu pestivirusālo infekciju saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas
–
II sadaļas 5. punkta c) apakšpunktu;
eksportam paredzētā sperma iegūta no donorauniem(3)/donorāžiem(3):
II.4.1.
kuri apstiprinātajā spermas vākšanas centrā uzņemti ar centra veterinārārsta skaidri izteiktu
atļauju;
kuriem dienā, kad tie atvesti uz apstiprināto spermas vākšanas centru, un spermas vākšanas
II.4.2.
dienā nav novērotas klīniskas slimības pazīmes;
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( 3)

vai nu [II.4.3.
vai
[II.4.3.

( 3)

II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.
II.4.6.1.

II.4.6.2.
( 3)

vai nu [II.4.7.

( 3)

vai

[II.4.7.

( 3)

vai nu [II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

( 3)

[II.4.8.

vai
vai
vai

vai

( 3)( 6)
( 3)

vai nu[II.4.9.

vai

[II.4.9.
( 3)

vai nu

kuri 12 mēnešos pirms spermas ievākšanas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;]
kuri vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas ir vakcinēti pret mutes un nagu sērgu, un 5 %
spermas devu (vismaz piecas pajetes) katrā ievākšanas reizē ir iesniegtas mutes un nagu
sērgas vīrusa izolācijas testam, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
kuri, ja ievākta svaiga sperma, vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas nepārtraukti
turēti apstiprinātā spermas vākšanas centrā;
kuri pēc ievešanas II.3.3. punktā aprakstītajā karantīnas novietnē līdz spermas ievākšanas
dienai, to ieskaitot, nav izmantoti lecināšanai;
kuri ir turēti apstiprinātos spermas vākšanas centros:
kas vismaz trīs mēnešus pirms spermas ievākšanas un 30 dienas pēc tās vai, ja tiek vākta
svaiga sperma, līdz nosūtīšanas dienai bijuši brīvi no mutes un nagu sērgas un kas atrodas
tādas teritorijas centrā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas nav
bijis neviena mutes un nagu sērgas gadījuma;
kas 30 dienu laikā pirms spermas ievākšanas un 30 dienu laikā pēc tās vai — attiecībā uz
svaigas spermas ievākšanu — līdz nosūtīšanas dienai, ir bijuši brīvi no brucelozes
(B. melitensis), infekciozā epididimīta (Brucella ovis), Sibīrijas mēra un trakumsērgas;
kuri vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms eksportam paredzētās spermas ievākšanas ir
atradušies eksportētājvalstī;]
kuri pēdējos sešus mēnešus pirms spermas ievākšanas ir atbilduši dzīvnieku veselības
nosacījumiem, kas attiecas uz eksportēšanai uz Eiropas Savienību paredzētas spermas
donordzīvniekiem, un kuri eksportētājvalstī importēti no ………………………….(1)vismaz
30 dienas pirms spermas ievākšanas;]
kuri vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa brīvā valstī vai zonā;]
kuri vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa sezonāli brīvā zonā, un viss vākšanas laiks ir bijis no vīrusa brīvajā
sezonā;]
kuri vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas un tās vākšanas laikā ir turēti pret vektoriem
aizsargātā objektā;]
kuri saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir
seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa grupas antivielu, izmantojot asins
paraugus, kas ņemti vismaz reizi 60 dienās spermas vākšanas periodā un no 21. līdz 60. dienai
pēc pēdējā šim sūtījumam paredzētā spermas vākuma, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
kuri, izmantojot asins paraugus, kas ņemti šim spermas sūtījumam izmantotās spermas
vākšanas perioda sākumā un beigās, kā arī šim spermas sūtījumam izmantotās spermas
vākšanas periodā vismaz reizi 7 dienās (vīrusa izolācijas testi) vai vismaz reizi 28 dienās
(PĶR testi) saskaņā ar Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir ar
identifikācijas testu testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa ierosinātāju, un testu rezultāti
ir bijuši negatīvi;]
uzturējušies eksportētājvalstī, kura, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir atzīta par brīvu no
epizootiskās hemorāģiskās slimības (EHD);]
uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi epizootiskās
hemorāģiskās slimības (EHD) serotipi: …………………… un, visos gadījumos iegūstot
negatīvus rezultātus, testēti:
[ar seroloģisku EHS vīrusa serogrupas antivielu noteikšanas testu (7), kurā izmantoti asins
paraugi, kas ar ne ilgāk kā 12 mēnešu starplaiku ņemti divos piegājienos, proti, pirms šim
sūtījumam paredzētās spermas vākšanas sākuma un ne mazāk kā 21 dienu pēc pēdējā vākuma
šim spermas sūtījumam;]]
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( 3)

vai

(7)

[ar seroloģisku
EHDV grupas antivielu noteikšanas testu, kurš veikts apstiprinātā
laboratorijā, izmantojot asins paraugus, kas spermas vākšanas periodā ņemti ne retāk kā reizi
60 dienās un no 21. līdz 60. dienai pēc pēdējās šim sūtījumam paredzētās spermas vākšanas;]]
( 3)
vai
[ar ierosinātāja identifikācijas testu (7), kurš veikts apstiprinātā laboratorijā, izmantojot asins
paraugus, kas ņemti šim spermas sūtījumam izmantotās spermas vākšanas perioda sākumā un
beigās, kā arī vismaz reizi 7 dienās (vīrusa izolācijas testā) vai vismaz reizi 28 dienās (PĶR
testā) šim spermas sūtījumam izmantotās spermas vākšanas periodā;]]
II.4.10.
kuri attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.10.1. kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti valstī, kur ir izpildīti šādi nosacījumi:
II.4.10.1.1.
klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama;
II.4.10.1.2.
ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un monitoringa
sistēma;
aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek nokautas
II.4.10.1.3.
un pilnībā iznīcinātas;
II.4.10.1.4.
aitas un kazas vismaz pēdējos septiņus gadus ir aizliegts barot ar
atgremotāju izcelsmes gaļas un kaulu miltiem vai dradžiem un
šajā laikā šis aizliegums visā valstī ir faktiski pildīts;
un
( 3)
vai nu [II.4.10.2.
pēdējos trīs gadus pirms eksportēšanai paredzētās spermas ievākšanas ir
pastāvīgi turētas saimniecībā vai saimniecībās, kas minētajā laikā ir ievērojusi(-šas) visas
prasības, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas
1.3. punkta a) līdz f) apakšpunktā.]
( 3)
vai
[II.4.10.2.
ir aitas ar ARR/ARR priona proteīna genotipu.]
II.5.
Eksportēšanai paredzētā sperma:
II.5.1.
ir ievākta pēc datuma, kurā spermas vākšanas centru apstiprinājusi eksportētājvalsts
kompetentā iestāde;
ir ievākta, apstrādāta, konservēta, glabāta un transportēta saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK
II.5.2.
D pielikuma III nodaļas I daļas prasībām attiecībā uz spermu;
uz iekraušanas vietu ir nosūtīta noplombētā konteinerā saskaņā ar tādām prasībām attiecībā uz
II.5.3.
tirgošanai paredzētas spermas transportēšanu, kas noteiktas Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktā, un uz tā ir I.19. ailē norādītais numurs.
( 3)
vai nu [II.6.
Antibiotikas spermai nav pievienotas.]
( 3)
vai
[II.6.
Spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(8):
……………………………………………………………. .]
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu un kazu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.6. aile. “Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
I.11. aile. Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs, kurā sperma ievākta un kurš saskaņā ar Regulas (ES)
2016/429
233. panta
3. punktu
norādīts
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
I.19. aile. Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.21. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.22. aile. Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
I.24. aile. “Kopējam paku skaitam” jāatbilst konteineru skaitam.
I.27. aile. “Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas/ieguves datumu norādīt šādā formātā: dd.mm.gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” ir tā spermas vākšanas centra
apstiprinājuma numurs, kurš norādīts I.11. ailē.
II daļa.
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz aitu un kazu spermu norādīta Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikumā.
(2)
Tikai tie spermas vākšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu norādīti
sarakstā Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(3)
Lieko svītrot.
(4)
Tikai tāda teritorija, kam Komisijas Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 1. daļas 6. slejā ir ieraksts V (OV
L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).
(5)
Testus veic saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu.
(6)
Par attiecīgo eksportētājvalsti sk. Lēmuma 2010/472/ ES I pielikuma piezīmes.
(7)
EHS vīrusa diagnostikas testu standarti ir aprakstīti Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu
rokasgrāmatas 2.1.3. nodaļā.
(8)
Nosaukumi un koncentrācijas.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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50. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU AITU UN KAZU OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS. AITU
UN KAZU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU
(ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO NOSŪTĪJUSI EMBRIJU
VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS
IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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II. Informācija par ve selību
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
šī sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1) in vitro radītie embriji(1)/ mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un iegūta(-i) no donordzīvniekiem, kuri cēlušies tādā trešā
valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.
no kuras Savienībā ir atļauts ievest aitu (1)/kazu (1) oocītus (1)/embrijus (1) un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz tās
nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
II.1.3.
nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa
infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu
kontagiozo pleiropneimoniju;
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
II.1.4.
nosūtīšanas datumam pret mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas
drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām
un kazu kontagiozo pleiropneimoniju nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai
zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
( 1)
[II.2. in vivo iegūtos zirgu embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un nosūtījusi
embriju vākšanas brigāde(3):
II.2.1.
kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.2.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]
( 1)
[II.2. oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi vai
radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(3):
II.2.1.
kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.2.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un 3. daļā;]
II.3.
oocīti(1)/embriji(1), kuri aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem, kas cēlušies objektos:
II.3.1.
kuri ir brīvi no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas, un tie nekad iepriekš nav
turēti objektā ar zemāku veselības statusu;
( 1)( 4)
[II.3.2.
kuros pēdējās 42 dienas pirms pārvietošanas nav ziņots par Mycobacterium tuberculosis
kompleksa (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis) infekciju;]
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( 1)( 5)

[II.3.2.

kuros attiecībā uz objektā turētajām kazām pēdējos 12 mēnešus saskaņā ar procedūrām, kas
paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/699 II pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā,
ir uzraudzīta Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae un M.
tuberculosis) infekcija, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688 2. panta
3. punktā, un, ja šajā periodā ir ziņots, ka objektā turētās kazas ir inficējušās ar
Mycobacterium tuberculosis kompleksu (M. bovis, M. caprae un M. tuberculosis), ir veikti
pasākumi saskaņā ar minētās deleģētās regulas II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]
II.3.3.
kuros pēdējās 30 dienās nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
( 1)
vai nu [par tripanosomozi šajos objektos nav ziņots pēdējos 2 gadus;]
( 1)
vai[pēdējos 2 gados šajos objektos ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz
objektiem pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi, līdz:
− visi inficētie dzīvnieki no objekta izvesti, un
− izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc inficēto dzīvnieku izvešanas,
objektā atlikušie dzīvnieki ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/688
I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]

II.4.

oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem:
II.4.1.
kas nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo
atgremotāju mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo
pleiropneimoniju;
II.4.2.
kas vismaz 6 mēnešus pirms datuma, kurā ievākti(1)/iegūti(1) oocīti(1)/embriji(1), ir atradušies
kādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
II.4.3.
kas vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma un to
(1)ievākšanas/ (1)radīšanas periodā:
II.4.3.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, Rifta ielejas drudža vīrusa infekcijas, mazo
atgremotāju mēra vīrusa infekcijas, aitu baku vai kazu baku vai kazu kontagiozās
pleiropneimonijas vai attiecībā uz aitām un kazām relevantas jaunradušās
slimības gadījumu dēļ;
ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis un
II.4.3.2.
B. suis infekciju, Mycobacterium tuberculosis kompleksa (M. bovis, M. caprae
un M. tuberculosis) infekciju, trakumsērgu, Sibīrijas mēri, tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju,
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju un attiecībā uz aitām
un tādām kazām, ko tur kopā ar aitām, — infekciozo epididimītu (Brucella ovis);
nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.4.3.1. punktā minēto
II.4.3.3.
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.3.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.3.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;
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II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi vai
klīniskās pazīmes;
kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21.
panta 1. punktā;
kas attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
ir no objektiem,

− kuri atrodas teritorijā, kur par mutes un nagu sērgu nav ziņots 10 km rādiusā
ap objektu vismaz 30 dienas tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
− kuros par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
( 1)
vai nu [II.4.6.2.
pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)( 6)
vai [II.4.6.2. pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešos pirms embriju ievākšanas
datuma un
II.4.6.2.1. pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienās tieši pirms
embriju ievākšanas datuma;
II.4.6.2.2. apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
I nodaļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās nodaļas 2. punkta
nosacījumiem;
II.4.6.2.3. pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (7);
II.4.6.2.4. pēc ievākšanas datuma embriji vismaz 30 dienas ir glabāti dziļi
saldēti, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas mutes un nagu
sērgas klīniskās pazīmes;]
II.4.7.
kas attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju (1.–24. serotips) atbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:
( 1)
vai nu [II.4.7.1. vismaz 60 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā tie
ir turēti tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir brīva no infekciozā katarālā
drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas un kur pēdējos 24 mēnešus dzīvnieku
mērķpopulācijā nav apstiprināti infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa)
infekcijas gadījumi;]
( 1)
un/vai [II.4.7.2. sezonāli
slimībbrīvā
periodā
vismaz
60 dienas
pirms
oocītu (1)/embriju (1)ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā tie ir turēti sezonāli
slimībbrīvā zonā, kura atrodas trešā valstī, tās teritorijā vai zonā ar apstiprinātu
infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas izskaušanas
programmu;]

L 113/802

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”
( 1)

un/vai [II.4.7.3.

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

II.4.8.
( 1)

vai nu

( 1)

un/vai

( 1)

un/vai

(8)[II.4.9.

sezonāli slimībbrīvā periodā vismaz 60 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā tie ir turēti sezonāli slimībbrīvā zonā, kura
atrodas tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kur oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma
izcelsmes vietas kompetentā iestāde ir saņēmusi galamērķa dalībvalsts kompetentās
iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu šīs sezonāli slimībbrīvās zonas izveidošanai
un šā oocītu (1)/embriju (1) sūtījuma pieņemšanai;]
[II.4.7.4. vismaz 60 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā
tie ir turēti pret vektoriem aizsargātā objektā;]
[II.4.7.5. no 28. līdz 60. dienai, skaitot no katras oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
datuma, tie ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24.
serotipa) serogrupu antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
[II.4.7.6. izmantojot šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datumā ņemtu asins paraugu, tiem ir
veikts infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas ierosinātāja
identifikācijas tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;
kas attiecībā uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa (1.–7. serotipa) infekciju (EHDV
1–7) atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
[II.4.8.1. vismaz 60 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā tie
ir turēti tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, kur 150 km rādiusā ap attiecīgo
objektu par EHDV (1–7) nav ziņots vismaz iepriekšējos 2 gadus;]
[II.4.8.2. vismaz 60 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un tās laikā
tie ir turēti pret vektoriem aizsargātā objektā;]
[II.4.8.3. tie ir uzturējušies eksportētājvalstī, kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi
EHDV serotipi: …………………………, un oficiālā laboratorijā ir testēti ar šādiem
testiem, kuru rezultāti katrreiz bijuši negatīvi:
( 1)
vai nu [II.4.8.3.1. izmantojot asins paraugu, kas ņemts no 28. līdz 60. dienai pēc
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1), tiem ir veikts seroloģisks
tests, ar ko nosaka antivielas pret EHDV (1–7), un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]
( 1)
un/vai [II.4.8.3.2. izmantojot oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datumā ņemtu
asins paraugu, tiem ir veikts EHDV (1–7) ierosinātāja identifikācijas
tests, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
kas attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.9.1.
kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti valstī, kurā ir izpildīti šādi nosacījumi:
II.4.9.1.1.
klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama;
II.4.9.1.2.
ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un
monitoringa sistēma;
aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek
II.4.9.1.3.
nokautas un pilnībā iznīcinātas;
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II.4.9.1.4.

aitas un kazas vismaz pēdējos septiņus gadus ir aizliegts
barot ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas
Dzīvnieku veselības kodeksā definētajiem atgremotāju
izcelsmes gaļas un kaulu miltiem vai dradžiem un šajā laikā
šis aizliegums visā valstī ir faktiski pildīts;

un
vai nu [II.4.9.2.
pēdējos trīs gadus pirms eksportam paredzēto embriju ievākšanas ir pastāvīgi
turēti saimniecībā vai saimniecībās, kura(-s) minētajā laikā ir ievērojusi(-šas) visas prasības,
kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a)
līdz f) apakšpunktā, izņemot periodu, kurā tie turēti spermas vākšanas centrā, kas šajā periodā
atbildis minētās iedaļas 1.3. punkta c) apakšpunkta iv) punkta četros ievilkumos izklāstītajiem
nosacījumiem;]
( 1)
vai
[II.4.9.2.
ir aitas, un embriji
( 1)
vai nu[ir ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]
( 1)
vai [ir ar vismaz vienu ARR alēli;]]]
(1)
1
II.5.
oocīti /embriji , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.5.1.
ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;
II.5.2.
ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.5.3.
transportēti konteinerā:
II.5.3.1.
kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un numurējusi, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.5.3.2.
kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 1)( 8)
[II.5.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;
( 1)( 10)
[II.5.4.
ievietoti tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.5.5.
transportēti konteinerā, kur tie nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai papildu
aizsargmaisos.]
( 1)

( 1)( 11)

[II.6.
in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas centra,
reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko attiecībā uz
spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas
kompetentā iestāde, kura attiecībā uz aitu un kazu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
X pielikumā, vai kādas dalībvalsts kompetentā iestāde.]

( 1)( 12)

[II.7.
ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(13 ): …………………………………………………………………………]
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Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu un kazu oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai
tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429
233. panta 3. punktu ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(3)
Tikai tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu
ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(1)
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Piemērot attiecībā uz aitām.
Piemērot attiecībā uz kazām.(6) Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
Svītrot, ja Savienība nav oocītu un embriju galamērķis.(9)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai
embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē aitu un kazu oocītus, attiecīgus
in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
Oocītiem nepiemērot.
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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51. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU AITU UN KAZU OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS. AITU
UN KAZU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA
UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI
IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI
RADĪJUSI (PARAUGS “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

31.3.2021.
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/807

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
eksportētājvalsts………………………………………………………………………..
(eksportētājvalsts nosaukums) (1)
II.1.1.
12 mēnešu laikā tieši pirms eksportēšanai paredzēto olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas un līdz
datumam, kurā tie nosūtīti uz Savienību, ir bijusi brīva no govju mēra, mazo atgremotāju mēra
vīrusa infekcijas, aitu un kazu bakām, kazu kontagiozās pleiropneimonijas un Rifta ielejas
drudža, un pret šīm slimībām minētajā periodā nav vakcinēts;
( 2)
vai nu [II.1.2.
12 mēnešus tieši pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas ir bijusi brīva no mutes un nagu sērgas
un minētajā periodā pret mutes un nagu sērgu tajā nav vakcinēts;]
( 2)
vai
[II.1.2.
12 mēnešus tieši pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienas nav bijusi brīva no mutes un
nagu sērgas, un/vai šajā periodā pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēts, un sievišķās kārtas
donordzīvnieki ir no saimniecībām, kurās 30 dienas pirms ievākšanas neviens dzīvnieks pret
mutes un nagu sērgu nav vakcinēts un 30 dienas pirms un vismaz 30 dienas pēc minētās
olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas nevienam uzņēmīgas sugas dzīvniekam nav bijis mutes un
nagu sērgas klīnisko pazīmju, un olšūnām(2)/embrijiem(2) nav notikusi zona pellucida
penetrācija;]
eksportēšanai paredzētās olšūnas (2)/embriji(2):
II.2.
II.2.1.
ir ievāktas(-i)(2)/radīti(2) un apstrādātas(-i) telpās, ap kurām 10 km rādiusā 30 dienas tieši pirms
to ievākšanas nav bijis mutes un nagu sērgas, vezikulārā stomatīta un Rifta ielejas drudža
vīrusa infekcijas gadījumu;
II.2.2.
pastāvīgi glabātas(-i) apstiprinātās telpās, ap kurām 10 km rādiusā no ievākšanas brīža un
30 dienas pēc tās nav bijis mutes un nagu sērgas, vezikulārā stomatīta un Rifta ielejas drudža
vīrusa infekcijas gadījumu;
II.2.3.
ir I.11. ailē aprakstītās brigādes ievāktas(-i)(2)/radīti(2), un šī brigāde ir apstiprināta un
uzraudzīta saskaņā ar embriju vākšanas brigāžu un embriju ieguves brigāžu (3) apstiprināšanas
un uzraudzības nosacījumiem, kuri noteikti Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas
III daļā;
atbilst nosacījumiem, kas attiecībā uz olšūnām un embrijiem noteikti Direktīvas 92/65/EEK D
II.2.4.
pielikuma III nodaļas II daļā;
II.2.5.
ir no aitu (2)/kazu (2) sugas sievišķās kārtas donordzīvniekiem, kuri:
( 2)
vai nu [II.2.5.1. vismaz 60 dienas pirms oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas un tās laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa brīvā valstī vai zonā.]
( 2)
vai
[II.2.5.1. no infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas sezonāli brīvā periodā ir turēti no tā sezonāli
brīvā zonā;]
( 2)
vai
[II.2.5.1. vismaz 60 dienas pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas un tās laikā ir turēti no infekciozā
katarālā drudža vīrusa brīvā valstī vai zonā.]
( 2)
vai
[II.2.5.1. no 21. līdz 60. dienai pēc olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas saskaņā ar Sauszemes dzīvnieku
diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir seroloģiski testēti uz infekciozā katarālā drudža
vīrusa serogrupas antivielām, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
( 2)
vai
[II.2.5.1. izmantojot asins paraugu, kas ņemts olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas vai kaušanas dienā,
saskaņā ar Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatu ir ar ierosinātāja
identifikācijas testu testēti uz infekciozā katarālā drudža vīrusu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]
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II.2.5.2.

ciktāl man pēc pienācīgas apstākļu noskaidrošanas zināms, nav no tādām saimniecībām un
nav saskārušies ar dzīvniekiem no tādas saimniecības, kurā, balstoties uz oficiālo paziņošanas
sistēmu un pēc īpašnieka rakstiskas deklarācijas, pirms ievāktas eksportēšanai paredzētās
olšūnas (2)/embriji(2), periodos, kas minēti a) līdz d) punktā, klīniski atklāta kāda no šīm
slimībām:
pēdējos sešus mēnešus: kontagiozā aitu vai kazu agalaktija (Mycoplasma agalactiae,
a)
Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides “lielā kolonija”;
b)
pēdējos 12 mēnešus: paratuberkuloze un kazeozais limfadenīts;
c)
pēdējos 3 gadus: pulmonārā adenomatoze
( 2)
vai nu [d) pēdējos 3 gadus: maedi-visna slimība aitām vai kazu virusālais artrīts/encefalīts kazām;]
( 2)
vai [d) pēdējos 12 mēnešus: maedi-visna slimība aitām vai kazu virusālais artrīts/encefalīts
kazām, un visi inficētie dzīvnieki nokauti un attiecībā uz atlikušajiem dzīvniekiem divos
testos, kas veikti ar vismaz 6 mēnešu starplaiku, iegūtais rezultāts bijis negatīvs;]
II.2.5.3. olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienā nav uzrādījuši slimību klīniskās pazīmes;
( 2)( 4)
vai nu[II.2.5.4. ir cēlušies I.8. ailē aprakstītajā reģionā, kas ir atzīts par oficiāli brīvu no brucelozes
(B.melitensis), un]
( 2)
vai
[II.2.5.4. ir piederējuši saimniecībai, kas statusu “brīva no brucelozes (B. melitensis)” ir ieguvusi un
uzturējusi saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK, un]
( 2)
vai
[II.2.5.4. ir cēlušies saimniecībā, kurā pēdējos 12 mēnešus visi pret brucelozi (B. melitensis) uzņēmīgie
dzīvnieki ir bijuši brīvi no klīniskām vai jebkādām citām šīs slimības pazīmēm, neviena aita
vai kaza pret šo slimību nav vakcinēta, izņemot dzīvniekus, kas vairāk nekā pirms diviem
gadiem vakcinēti ar vakcīnu “Rev.1”, un visām aitām un kazām, kuras vecākas par
sešiem mēnešiem, ar negatīviem rezultātiem ir veikti vismaz divi testi(5), izmantojot paraugus,
kas ņemti ……………. (datums) un …………. (datums), ar vismaz 6 mēnešu starplaiku,
pēdējo paraugu ņemot 30 dienās pirms ievešanas karantīnas novietnē,]
un
iepriekš nav turēti saimniecībā ar zemāku veselības statusu;
( 2)
vai nu [II.2.5.5. eksportētājvalstī atradušies vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms eksportēšanai paredzēto
olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas;]
( 2)
vai
[II.2.5.5. pēdējos sešus mēnešus pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas ir atbilduši dzīvnieku veselības
nosacījumiem, kas attiecas uz eksportēšanai uz Eiropas Savienību paredzētu
donordzīvniekiem,
un
eksportētājvalstī
tās
importēti
no
olšūnu (2)/embriju (2)
………………………….(1)vismaz 30 dienas pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas;]
II.2.5.6. attiecībā uz klasisko skrepi slimību atbilst šādiem nosacījumiem:
II.2.5.6.1. kopš dzimšanas ir pastāvīgi turēti valstī, kurā ir izpildīti šādi nosacījumi:
II.2.5.6.1.1. klasiskā skrepi slimība ir obligāti paziņojama;
II.2.5.6.1.2. ir ieviesta izpratnes veicināšanas, uzraudzības un monitoringa sistēma;
II.2.5.6.1.3. aitas un kazas, kuras skārusi klasiskā skrepi slimība, tiek nokautas un
pilnībā iznīcinātas;
II.2.5.6.1.4. aitas un kazas vismaz pēdējos septiņus gadus ir aizliegts barot ar
atgremotāju izcelsmes gaļas un kaulu miltiem vai dradžiem un šajā
laikā šis aizliegums visā valstī ir faktiski pildīts;
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( 2)

vai nu

un
[II.2.5.6.2.

pēdējos trīs gadus pirms eksportēšanai paredzēto embriju ievākšanas ir
pastāvīgi turēti saimniecībā vai saimniecībās, kura(-s) pēdējos trīs gadus pirms šo
embriju ievākšanas ir ievērojušas Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma
A nodaļas A iedaļas 1.3. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktās prasības;]
( 2)
vai
[II.2.5.6.2.
ir aitas, un embriji
( 2)
vai nu
[ir ar ARR/ARR priona proteīna genotipu;]
( 2)
vai
[ir ar vismaz vienu ARR alēli, un ievākti pēc 2015. gada 1. janvāra.]]
[II.2.6.
ir ievākti(2)/radīti(2) eksportētājvalstī,
( 2)
vai nu [II.2.6.1. kura, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir atzīta par brīvu no epizootiskās hemorāģiskās slimības
(EHD);]]
( 2)( 6)
vai [II.2.6.1. kurā, pēc oficiāliem konstatējumiem, ir šādi epizootiskās hemorāģiskās slimības (EHD)
serotipi: …………………… un aitu (2)/kazu (2) sugu sievišķās kārtas donordzīvnieki
apstiprinātā laboratorijā ir testēti šādos testos, un iegūtie rezultāti visos gadījumos bijuši
negatīvi:
( 2)
vai nu[ar seroloģisku EHD vīrusa serogrupas antivielu noteikšanas testu (7), kurā izmantoti asins
paraugi, kas ar ne ilgāk kā 12 mēnešu starplaiku ņemti divos piegājienos, proti, pirms šim
sūtījumam paredzēto olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas un ne mazāk kā 21 dienu pēc tās;]]
( 2)
vai [ar seroloģisku (7) EHD vīrusa serogrupas antivielu noteikšanas testu, izmantojot asins
paraugus, kas šim sūtījumam paredzēto olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas periodā ņemti ne retāk
kā reizi 60 dienās un no 21. līdz 60. dienai pēc pēdējās šim sūtījumam paredzētās
ievākšanas;]]
( 2)
vai [ar ierosinātāja identifikācijas testu (7), kurā izmantoti asins paraugi, kas ņemti šim sūtījumam
paredzēto olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas perioda sākumā un beigās, kā arī vismaz reizi
7 dienās (vīrusa izolācijas testā) vai vismaz reizi 28 dienās (PĶR testā) šā ievākšanas perioda
laikā.]]
ir ievāktas(-i)(2)/radīti(2) pēc datuma, kurā embriju vākšanas brigādi apstiprinājusi
II.2.7.
eksportētājvalsts kompetentā iestāde;
vismaz 30 dienas tieši pēc to ievākšanas (2)/radīšanas (2) ir apstrādātas(-i) un glabātas(-i)
II.2.8.
apstiprinātos apstākļos un transportētas(-i) saskaņā ar tādiem nosacījumiem attiecībā uz
olšūnām un embrijiem, kas noteikti Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļā;
uz iekraušanas vietu ir nosūtītas(-i) noplombētā konteinerā saskaņā ar prasībām attiecībā uz
II.2.9.
embriju transportēšanu, kas noteiktas Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas II daļas
6. punktā, un uz tā ir I.19. ailē norādītais numurs;
(2)[II.2.10. sūtījums sastāv no aitu vai kazu sugas embrijiem, kas ieņemti tādā mākslīgā apsēklošanā(2)/in
vitro apaugļošanas rezultātā(2), kur izmantota sperma no spermas vākšanas centriem, kuri
apstiprināti(8) saskaņā ar:
( 2)
vai nu [II.2.10.1. Direktīvas 92/65/EEK 11. panta 2. punktu un atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī; un šī
sperma atbilst Direktīvas 92/65/EEK prasībām.]]
( 2)
vai
[II.2.10.1. Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu un atrodas tādā trešā valstī vai tās
daļā, kas norādītas Īstenošanas lēmuma 2010/472/ES I pielikumā, un sperma atbilst prasībām,
kuras noteiktas minētā lēmuma II pielikuma 1. daļā.]]
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Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu un kazu oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.6. aile.
I.11. aile.

I.19.
I.21.
I.22.
I.24.
I.27.

aile.
aile.
aile.
aile.
aile.

“Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas brigāde vai embriju ieguves brigāde, kas šos
oocītus/embrijus ievākusi/radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429
233. panta
3. punktu
ir
norādīta
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
“Kopējam paku skaitam” jāatbilst konteineru skaitam.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries vai Capra hircus.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas/ieguves datumu attiecībā uz in vivo iegūtiem embrijiem norādīt šādā formātā:
dd.mm.gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” atbilst tās embriju vākšanas
brigādes vai embriju ieguves brigādes numuram, kas šīs olšūnas/embrijus ievākusi/radījusi,
apstrādājusi un glabājusi, kā arī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir
norādīta sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

II daļa.
(1)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz aitu un kazu oocītiem/embrijiem norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikumā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu
norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(4)
Tikai tāda teritorija, kam Komisijas Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 1. daļas 6. slejā ir ieraksts V (OV
L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).
(5)
Testus veic saskaņā ar Direktīvas 91/68/EEK C pielikumu.
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Par attiecīgo eksportētājvalsti vai tās daļu sk. Lēmuma 2010/472/ES III pielikuma piezīmes.
EHS vīrusa diagnostikas testu standarti ir aprakstīti Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu
rokasgrāmatas 2.1.3. nodaļā.
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, kura piederīga trešajai valstij, tās
teritorijai vai zonai, kas attiecībā uz aitu un kazu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
X pielikumā, vai ES dalībvalsts kompetentā iestāde.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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52. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa

(paraugs “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.18.
I.19.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

T rešā valsts

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

L 113/814
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I.24.

Kopē jais paku skaits
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I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests

31.3.2021.
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II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību
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II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest aitu (2)/kazu (2) spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura
ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
šīs
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju;
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
šīs
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
II.1.1.4. kurā
ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās(to) nosūtīšanas datumam pret mutes un nagu sērgu,
govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju
mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju
nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti
vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(4)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(4)/ar tādas embriju ieguves brigādes resursiem(2)(4) un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(4), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(4) , kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]
( 2)
un/vai [atrodas………………………….(5), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz aitu (2)/kazu (2)
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Komisijas
Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
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II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( 2)
vai nu [paraugā “OV/CAP-SEM-A-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-B-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY”(6);]
II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objekta ir centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 7)
[II.2.5.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]
( 2)( 8)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu un kazu spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad,
ja Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, no kura šis spermas,
oocītu un/vai embriju sūtījums nosūtīts (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums
un adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
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I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.
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“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”. saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries un/vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu
ir
norādīti
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(5)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikumā, un
ES dalībvalstis.
(1)
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”

Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veterinārā(-o) sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i)
aprakstīta I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes
objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas
centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo
produktu apstrādes objektu.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē aitu un/vai kazu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi
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53. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

aitu un kazu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto
regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas aitu un kazu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu
92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
aitu un kazu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu aitu un kazu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa

(paraugs “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.18.
I.19.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Valsts

I.13.

T rešā valsts

IMSOC numurs

I.2a

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

L 113/820
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I.24.

Kopē jais paku skaits

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests

31.3.2021.
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

L 113/821

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest aitu (2)/kazu (2) spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura
ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
šīs
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju mēra vīrusa
infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju;
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
šīs
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
II.1.1.4. kurā
ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās(to) nosūtīšanas datumam pret mutes un nagu sērgu,
govju mēra vīrusa infekciju, Rifta ielejas drudža vīrusa infekciju, mazo atgremotāju
mēra vīrusa infekciju, aitu bakām un kazu bakām un kazu kontagiozo pleiropneimoniju
nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti
vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(4)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(4)/ar tādas embriju ieguves brigādes resursiem(2)(4) un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(4), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(4) , kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]
( 2)
un/vai [atrodas………………………….(5), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz aitu (2)/kazu (2)
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Komisijas
Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
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31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”

II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( 2)
vai nu [paraugā “OV/CAP-SEM-A-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-SEM-B-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [1. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/472/ES(6) II pielikuma 2. daļas A iedaļā;]
( 2)
un/vai [2. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/472/ES(6) II pielikuma 2. daļas B iedaļā;]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”(6);]
( 2)
un/vai [paraugā “OV/CAP-GP-STORA GE-ENTRY”(6);]
II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 7)
[II.2.5.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
( 2)( 8)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu aitu spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

31.3.2021.
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I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.
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Se rtifikāta paraugs “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”

“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Suga”: attiecīgi Ovis aries un/vai Capra hircus.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus, in vivo iegūtos embrijus vai in vitro radītos embrijus ievākusi vai radījusi
(unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu
ir
norādīti
sarakstā
Komisijas
vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(5)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 X pielikumā, un
ES dalībvalstis.
(1)
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Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veterinārā sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i)
aprakstīta I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes
objekta, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas
centra, kurā šī sperma, oocīti un/vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto
reproduktīvo produktu glabāšanas centru.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē aitu un/vai kazu spermu, oocītus,
attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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54. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU CŪKU SPERMAS SŪTĪJUMUS. CŪKU SPERMA, KAS
IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429
UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN
NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA IEVĀKTA
(PARAUGS “POR-SEM-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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VALSTS
II. Informācija par ve selību
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Se rtifikāta paraugs “POR-SEM-A-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un ir iegūta no donordzīvniekiem, kas
cēlušies tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā:
no kuras ir atļauts Savienībā ievest cūku spermu un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas
II.1.1.
regulas (ES) 2021/404 IX pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas
datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai nu [II.1.3.
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
ziņots par klasisko cūku mēri;]
( 1)
vai [II.1.3.
kurā no (3) …………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms spermas ievākšanas un līdz
tās nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav
II.1.4.
ziņots par govju mēra vīrusa infekciju un Āfrikas cūku mēri;
II.1.5.
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam pret
mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju un klasisko cūku mēri nav vakcinēts, un
šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
II.2.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem, kas pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas
sākuma ir cēlušies no objektiem:
kuri atrodas teritorijā, kur 10 km rādiusā ap attiecīgo objektu vismaz 30 dienas nav ziņots par
II.2.1.
mutes un nagu sērgu un par šo slimību vispār nav ziņots vismaz 3 mēnešus, un
( 1)
vai nu [tie pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)
vai [12 mēnešos, bet ne pēdējās 30 dienās tieši pirms spermas ievākšanas datuma tie ir vakcinēti
pret mutes un nagu sērgu, un vīrusa izolācijas testā uz mutes un nagu sērgu ir testēti 5 %
(vismaz piecas pajetes) no katra donordzīvniekam visās reizēs ņemtā spermas daudzuma, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
II.2.2.
kuri saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma 5. daļas IV nodaļā, ir brīvi no Brucella abortus, Brucella melitensis un B. suis
infekcijas;
kuros iepriekšējos 12 mēnešus nav konstatēti klīniski, seroloģiski, viroloģiski vai patoloģiski
II.2.3.
Aujeski slimības klātbūtnes pierādījumi;
II.2.4.
kuros vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki ievesti karantīnas novietnē, neviens no
tiem nav vakcinēts pret cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju un nav arī
atklāta šī infekcija.

L 113/828

LV

VALSTS

II.3.

II.4.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “POR-SEM-A-ENTRY”

I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centrā(4), kā arī no tā
nosūtīta,
II.3.1.
kurš ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.3.2.
kurš atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā;
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem:
II.4.1.
kas nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, klasisko cūku mēri un cūku reproduktīvā
un respiratorā sindroma vīrusa infekciju;
II.4.2.
kas vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta sperma, atradušies tādā trešajā valstī, tās
teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
kam datumā, kurā tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā netika
II.4.3.
novēroti pārnēsājamu slimību simptomi vai klīniskas pazīmes;
kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
II.4.4.
21. panta 1. punktā;
II.4.5.
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un tās ievākšanas periodā:
II.4.5.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, klasiskā cūku mēra vai Āfrikas cūku mēra
vai attiecībā uz cūkām relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis
II.4.5.2.
un B. suis infekciju, trakumsērgas vīrusa infekciju, Sibīrijas mēri, Aujeski
slimības vīrusa infekciju un cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa
infekciju;
II.4.5.3.
nav bijuši saskarē ar dzīvniekiem no objektiem, kuri II.4.5.1. punktā minēto
slimību gadījumu dēļ atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.5.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.5.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;
II.4.6.
kas vismaz 28 dienas ir karantinēti karantīnas novietnē, kurā bijuši tikai citi pārnadži ar
vismaz tādu pašu veselības statusu un kura dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, ir
atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
nav atradusies ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. punktā minēto slimību
dēļ;
II.4.6.2.
tajā vismaz 30 dienas nav ziņots par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām;
II.4.6.3.
atradusies teritorijā, kur 10 km rādiusā ap karantīnas novietni vismaz 30 dienas
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;
tajā vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā dzīvnieki uzņemti spermas vākšanas
II.4.6.4.
centrā, nav ziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;
vismaz iepriekšējos 3 mēnešus tā bijusi brīva no Brucella abortus, Brucella
II.4.6.5.
melitensis un Brucella suis infekcijas;
II.4.7.
kas ir turēti spermas vākšanas centrā,
II.4.7.1.
kurš nav atradies ierobežojumu zonā, kas izveidota II.4.5.1. minēto slimību dēļ;
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II.4.7.2.

II.4.8.

kurā par II.4.5.2. punktā minētajām slimībām nav ziņots vismaz 30 dienas pirms
spermas ievākšanas datuma un
( 1)( 5)
[vismaz 30 dienas pēc ievākšanas datuma;]
( 1)( 6)
[līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz Savienību;]
II.4.7.3.
kurš atradies teritorijā, kur 10 km rādiusā ap šo spermas vākšanas centru vismaz
30 dienas nav ziņots par mutes un nagu sērgu; un
( 1)( 5)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un 30 dienas no ievākšanas datuma;]
( 1)( 6)
[kurš brīvs no mutes un nagu sērgas bijis vismaz 3 mēnešus pirms spermas
ievākšanas datuma un līdz datumam, kurā spermas sūtījums nosūtīts uz
Savienību, un donordzīvnieki šajā spermas vākšanas centrā nepārtraukti turēti
vismaz 30 dienas tieši pirms spermas ievākšanas datuma;]
II.4.7.4.
kurā vismaz 30 dienās pirms dzīvnieku uzņemšanas un vismaz 30 dienās tieši
pirms spermas ievākšanas nav ziņots par klīniskiem, seroloģiskiem,
viroloģiskiem vai patoloģiskiem Aujeski slimības vīrusa infekcijas
pierādījumiem;
kam 30 dienās pirms II.4.6. punktā minētās karantīnas sākuma ir veikti zemāk minētie testi,
kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas
1. punkta b) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi:
uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju: buferēts brucellu antigēna
II.4.8.1.
tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais ELISA tests uz
gludo brucellu sugu antivielām;
uz Aujeski slimības vīrusa infekciju:
II.4.8.2.
( 1)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā B
glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai seruma
neitralizācijas tests;]
( 1)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
( 1)
[II.4.8.3.
uz klasisko cūku mēri attiecībā uz dzīvniekiem, kas ievesti no dalībvalsts vai tās
zonas, kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir ziņots par klasisko cūku mēri vai pret
šo slimību ir vakcinēts: ELISA tests uz antivielām vai seruma neitralizācijas tests;
uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju: seroloģisks tests
II.2.8.4.
(monoslāņa imūnperoksidāzes tests (IPMA), imūnfluorescences analīze (IFA) vai
ELISA);
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II.4.9.

kam, izmantojot paraugus, kuri ņemti ne agrāk kā 21 dienu pēc II.4.6. punktā minētās
karantīnas sākuma, ir veikti zemāk minētie testi, kas vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas 1. punkta c) apakšpunktu, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi:
II.4.9.1.
uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju: buferēts brucellu antigēna
tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais ELISA tests uz
gludo brucellu sugu antivielām;
II.4.9.2.
uz Aujeski slimības vīrusa infekciju:
( 1)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā B
glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai seruma
neitralizācijas tests;]
( 1)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
( 1)
[II.4.9.3.
uz klasisko cūku mēri attiecībā uz dzīvniekiem, kas ievesti no dalībvalsts vai tās
zonas, kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav ziņots par klasisko cūku mēri vai
pret šo slimību nav vakcinēts: ELISA tests uz antivielām vai seruma
neitralizācijas tests;]
uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju: seroloģisks tests
II.4.9.4.
(IPMA, IFA vai ELISA) un vīrusa genoma noteikšanas tests (atgriezeniskās
transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR), divpakāpju RT-PĶR un
reāllaika RT-PĶR);
kam spermas vākšanas centrā vismaz reizi gadā veikti tālāk minētie obligātie rutīnas testi,
II.4.10.
kuri vajadzīgi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 2. daļas I nodaļas
2. punktu:
uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju: buferēts brucellu antigēna
II.4.10.1.
tests (tests ar Bengālijas rozā) vai konkurējošais vai netiešais ELISA tests uz
gludo brucellu sugu antivielām;
II.4.10.2.
uz Aujeski slimības vīrusa infekciju:
( 1)
[nevakcinētiem dzīvniekiem: ELISA tests uz vesela Aujeski slimības vīrusa, tā B
glikoproteīna (ADV-gB) vai D glikoproteīna (ADV-gD) antivielām vai seruma
neitralizācijas tests;]
( 1)
[dzīvniekiem, kas vakcinēti ar gE deletētu vakcīnu: ELISA tests uz Aujeski
slimības vīrusa E glikoproteīna (ADV-gE) antivielām;]
II.4.10.3.
uz klasisko cūku mēri: antivielu ELISA tests vai seruma neitralizācijas tests;
II.4.10.4.
uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju: seroloģisks tests
(IPMA, IFA vai ELISA);
II.4.11.
kam spermas vākšanas centrā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma
2. daļas I nodaļas 2. punkta b) apakšpunktu ir veikti II.4.10. punktā minētie testi, izmantojot
paraugus, kas ņemti:
( 1)
vai nu[no visiem dzīvniekiem tieši pirms izvešanas no spermas vākšanas centra vai uzreiz pēc
atvešanas kautuvē, un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad tie uzņemti spermas vākšanas
centrā;]
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( 1)

II.5.

II.6.

vai[reizi 3 mēnešos no vismaz 25 % spermas vākšanas centrā esošo dzīvnieku, lai tos testētu uz
Brucella abortus, Brucella melitensis un Brucella suis infekciju, Aujeski slimības vīrusa
infekciju un klasisko cūku mēri; reizi mēnesī no vismaz 10 % spermas vākšanas centrā esošo
dzīvnieku, lai tos testētu uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju;]
( 1)
vai[reizi mēnesī no vismaz 10 % spermas vākšanas centrā esošo dzīvnieku, lai tos testētu uz
Brucella abortus, Brucella melitensis un Brucella suis infekciju, Aujeski slimības vīrusa
infekciju, klasisko cūku mēri un cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa infekciju;]
I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1.
ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;
ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
II.5.2.
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
ir transportēta konteinerā:
II.5.3.
II.5.3.1.
kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts
centra veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas
ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.5.3.2.
kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 1)( 5)
[II.5.3.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem]
šī sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.6.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai ir
pievienoti vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas jo īpaši pret leptospirām iedarbīgas
antibiotikas un to maisījumi:
( 1)
vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]
( 1)
vai [linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 1)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 1)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (7) …………………………………………………, kura(s) baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga tai iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem
maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]
II.6.2. atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas turēta
vismaz 5 °C temperatūrā vai ne mazāk kā 45 minūtes 15 °C temperatūrā vai tādā laika un
temperatūras režīmā, kam ir vismaz līdzvērtīga baktericidālā iedarbība.

Piezīmes
“Cūka” ir cūka, kā definēts Regulas (ES) 2020/686 2. panta 4. punktā.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu cūku spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
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Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai tie spermas vākšanas
centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā
Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Tikai tie spermas vākšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti
sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
(6)
Piemērot attiecībā uz svaigu un atdzesētu spermu.
(7)
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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55. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU CŪKU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. CŪKU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
DIREKTĪVU 90/429/EEK PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA
IEVĀKTA (PARAUGS “POR-SEM-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts

L 113/834
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “POR-SEM-B-ENTRY”

II. Informācija par ve selību

II.1.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
eksportētājvalsts………………………………………………………………………..

(eksportētājvalsts nosaukums) ( 1)
vai nu [II.1.1. pēdējos 12 mēnešus bijusi brīva no mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku
mēra,
un
pēdējos 12 mēnešus tajā ne pret vienu no minētajām slimībām nav vakcinēts;]
( 2)
vai
[II.1.1. ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) atzīta par brīvu no mutes un nagu sērgas
bez vakcinācijas un saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa ieteikumiem — par
brīvu no klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra;]
spermas vākšanas centrs (3), kurā vākta šajā sūtījumā ietilpstošā sperma:
II.2.
II.2.1. ir ………………………. (trešās valsts nosaukums) (2) veterināro dienestu apstiprināts
eksportēšanai uz Savienību un ievākšanas datumā atbilda apstiprināšanas un uzraudzības
noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 90/429/EEK A pielikuma I un II nodaļā;
II.2.2. periodā, kas sācies trīs mēnešus pirms šajā sūtījumā ietilpstošās spermas ievākšanas datuma un
ildzis līdz tās nosūtīšanas datumam, atradās teritorijā, uz kuru neattiecas ierobežojumi, kas
noteikti mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mēra, Āfrikas cūku mēra, cūku vezikulārās
slimības un vezikulārā stomatīta dēļ;
II.2.3. pēdējās 30 dienas pirms šajā sūtījumā ietilpstošās spermas ievākšanas datuma un līdz tās
nosūtīšanas datumam bijis brīvs no brucelozes un Aujeski slimības;
( 2)
vai nu [II.2.4. ir mitinājis tikai tādus dzīvniekus, kas nav vakcinēti pret Aujeski slimību un atbilst
Direktīvas 90/429/EEK B pielikuma prasībām.]
( 2)( 4)
un/vai [II.2.4. ir centrs, kurā daži vai visi dzīvnieki ir vakcinēti pret Aujeski slimību, izmantojot vakcīnu ar
deletētu gE, un ir atbildis Direktīvas 90/429/EEK B pielikuma prasībām.]
Dzīvnieku pieņemšana spermas vākšanas centrā: nosacījumi
Pirms pieņemšanas spermas vākšanas centrā visi dzīvnieki:
II.3.
II.3.1. vismaz 30 dienas karantinēti novietnē, kuru īpaši šim nolūkam apstiprinājusi kompetentā
iestāde un kurā ievieto tikai tos dzīvniekus, kam ir vismaz tāds pats veselības statuss (karantīnas
novietne);
II.3.2. pirms ievešanas karantīnas novietnē ir izraudzīti no ganāmpulkiem vai saimniecībām:
II.3.2.1. kuras saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes
dzīvnieku veselības kodeksa nodaļu par cūku brucelozi ir brīvas no brucelozes;
II.3.2.2. kurās iepriekšējos 12 mēnešus neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret mutes un nagu
sērgu;
II.3.2.3. kuras nav atradušās ierobežotā teritorijā, kā robežas nosaka nacionālo tiesību aktu
normas, kuras ieviestas mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mēra, Āfrikas cūku
mēra, cūku vezikulārās slimības, vezikulārā stomatīta vai Aujeski slimības
uzliesmojuma dēļ;
II.3.2.4. kurā iepriekšējos 12 mēnešus nav bijis klīnisku, seroloģisku, viroloģisku vai
patoloģisku Aujeski slimības vīrusa infekcijas pierādījumu;
II.3.3. pirms ievešanas karantīnas novietnē nav iepriekš turēti ganāmpulkā, kura veselības statuss ir
zemāks nekā II.3.2. punktā minētais;
( 2)

II daļa. Apliecinājums
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II.3.4. 30 dienas pirms ievešanas II.3.1. punktā minētajās karantīnas novietnes telpās tiem saskaņā ar
starptautiskajiem standartiem veikti šādi testi, un rezultāts bijis negatīvs:
II.3.4.1. uz brucelozi: buferēts brucellu antigēna tests (tests ar Bengālijas rozā), vai cietās
fāzes konkurējošais ELISA vai netiešais ELISA tests;
II.3.4.2. uz Aujeski slimību:
( 2)
vai nu [II.3.4.2.1. nevakcinētiem dzīvniekiem — seruma neitralizācijas tests vai ELISA uz
visa Aujeski slimības vīrusa, tā B glikoproteīna (ASV-gB) vai D
glikoproteīna (ASV-gD) antivielām;]
( 2)
vai
[II.3.4.2.1. ar gE deletētu vakcīnu vakcinētiem dzīvniekiem — ELISA uz E
glikoproteīna (ASV-gE) antivielām;]
( 2)
vai nu [II.3.5. ir uzņemti centrā pēc tam, kad, izmantojot paraugus, kas ievākti pēdējās 15 dienās pirms
II.3.1. punktā norādītās karantīnas, buferētā brucellu antigēna testā (testā ar Bengālijas rozā) vai
cELISA vai iELISA testā attiecībā uz visiem dzīvniekiem iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;]
( 2)
vai
[II.3.5. ir uzņemti centrā pēc tam, kad, izmantojot paraugus, kas ievākti pēdējās 15 dienās pirms
II.3.1. punktā norādītās karantīnas, buferētā brucellu antigēna testā (testā ar Bengālijas rozā) vai
cELISA vai iELISA testā attiecībā uz visiem dzīvniekiem iegūtie rezultāti nav bijuši negatīvi, un
aizdomas par brucelozi tikušas izslēgtas saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK B pielikuma
I nodaļas 1.5. punktu;]
II.3.6. izmantojot paraugus, kas ievākti pēdējās 15 dienās pirms II.3.1. punktā norādītās karantīnas, uz
Aujeski slimību ir testēti ar šādiem testiem:
( 2)
vai nu [II.3.6.1. nevakcinēti dzīvnieki — ar seruma neitralizācijas testu vai ELISA uz visa Aujeski
slimības vīrusa, tā B glikoproteīna (ASV-gB) vai D glikoproteīna (ASV-gD)
antivielām;]
( 2)
vai [II.3.6.1. ar gE deletētu vakcīnu vakcinēti dzīvnieki — ar ELISA uz E glikoproteīna (ASV-gE)
antivielām;]
( 2)
vai nu [II.3.6.2. III.3.6.1. punktā minēto testu rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi;]
( 2)
vai [II.3.6.2. dzīvnieki, kuriem kāda II.3.6.1. punktā minēta testa rezultāti ir pozitīvi, no karantīnas
novietnes tikuši tūlīt izvesti, un kompetentā iestāde veikusi visus vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārējo dzīvnieku veselības statuss, pirms tie saskaņā
ar II.3. punktu uzņemti spermas vākšanas centrā, bijis apmierinošs;]
II.3.7. visi testi veikti kompetentās iestādes apstiprinātā laboratorijā;
II.3.8. dzīvnieki spermas vākšanas centrā uzņemti tikai ar centra veterinārārsta skaidri izteiktu atļauju,
un jebkāda dzīvnieku pārvietošana, to ievešana spermas vākšanas centrā un izvešana no tā ir
dokumentēta;
II.3.9. spermas vākšanas centrā uzņemtajiem dzīvniekiem uzņemšanas dienā netika novērotas
klīniskas slimību pazīmes; visi dzīvnieki atvesti tieši no karantīnas novietnes, kura sūtījuma
dienā un dzīvnieku uzturēšanās periodā oficiāli atbildusi šādiem nosacījumiem:
II.3.9.1. nav atradusies ierobežotā teritorijā, kā robežas nosaka nacionālo tiesību aktu normas,
kuras ieviestas mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mēra, Āfrikas cūku mēra, cūku
vezikulārās slimības, vezikulārā stomatīta vai Aujeski slimības uzliesmojuma dēļ;
II.3.9.2. pēdējās 30 dienās tajā nav dokumentēti klīniski, seroloģiski, viroloģiski vai
patoloģiski mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mērā, cūku vezikulārās slimības,
vezikulārā stomatīta un Aujeski slimības pierādījumi.
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Obligātie rutīnas testi, kuros jātestē spermas vākšanas centrā turētie dzīvnieki
II.4.
Visiem spermas vākšanas centrā turētajiem dzīvniekiem kompetentās iestādes apstiprinātā laboratorijā
veic šādus rutīnas testus:
II.4.1. uz brucelozi: buferētu brucellu antigēna testu (tests ar Bengālijas rozā), vai cELISA vai iELISA
testu;
II.4.2. uz Aujeski slimības vīrusu:
( 1)
vai nu [II.4.2.1. nevakcinētiem dzīvniekiem — seruma neitralizācijas testu vai ELISA uz visa Aujeski
slimības vīrusa, tā B glikoproteīna (ASV-gB) vai D glikoproteīna (ASV-gD)
antivielām;
( 1)
vai [II.4.2.1. ar gE deletētu vakcīnu vakcinētiem dzīvniekiem — ELISA uz E glikoproteīna (ASVgE) antivielām;
II.4.3. II.4.1. un II.4.2. punktā minētie rutīnas testi tiek veikti paraugiem, ko ņem saskaņā ar Direktīvas
90/429/EEK B pielikuma II nodaļas 1.2. punktu, tā, lai nodrošinātu, ka, kamēr dzīvnieki atrodas
centrā, tie visi vismaz vienreiz būtu testēti, un, ja tie centrā atrodas ilgāk par 12 mēnešiem, pēc
uzņemšanas datuma testēti vismaz reizi 12 mēnešos;
( 2)
vai nu [II.4.4. II.4.1. un II.4.2. punktā minētajos rutīnas testos, kas veikti, izmantojot II.4.3. punktā minētos
paraugus, visiem dzīvniekiem iegūtie reakcijas rezultāti ir negatīvi.
( 2)
vai
[II.4.4. II.4.1. un II.4.2. punktā minētajos rutīnas testos, kas veikti, izmantojot II.4.3. punktā minētos
paraugus, visiem dzīvniekiem iegūtie reakcijas rezultāti nav negatīvi:
dzīvnieki, kam rezultāti bijuši pozitīvi, tikuši izolēti;
a)
b)
sperma, kas no katra spermas vākšanas centrā esošā dzīvnieka ievākta pēc pēdējā
negatīvā testa datuma, ir glabāta atsevišķi no eksportēšanai uz Eiropas Savienību
atļautās spermas, kura ievākta pirms dzīvnieka pēdējā negatīvā testa vai pēc tam, kad
eksportētājvalsts kompetentās iestādes atbildībā šā centra veselības statuss ir atjaunots.
Spermas vākšanas centrā ievāktā un eksportēšanai uz Savienību paredzētā sperma: nosacījumi
Šajā sūtījumā ietilpstošā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem, kuri:
II.5.
II.5.1. vismaz 3 mēnešus pirms ievākšanas uzturējušies ……………………………… (trešās valsts
nosaukums)(1)
II.5.2. spermas ievākšanas dienā neuzrādīja slimību klīniskās pazīmes;
II.5.3. pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;
II.5.4. atbilst II.3. punkta nosacījumiem;
II.5.5. atturēti no lecināšanas;
II.5.6. turēti spermas vākšanas centros, kas nav atradušies ierobežotā teritorijā, kuru robežas nosaka
nacionālo tiesību aktu normas, kas ieviestas mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mēra, Āfrikas
cūku mēra, cūku vezikulārās slimības, vezikulārā stomatīta vai Aujeski slimības dēļ;
II.5.7. turēti spermas vākšanas centros, kuros 30 dienās tieši pirms ievākšanas nav atklāti klīniski,
seroloģiski, viroloģiski vai patoloģiski mutes un nagu sērgas, klasiskā cūku mērā, cūku
vezikulārās slimības, vezikulārā stomatīta un Aujeski slimības pierādījumi.
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II.6.

Šajā sūtījumā ietilpstošajai spermai galīgajā atšķaidījumā vai atšķaidītājam ir pievienota (jo īpaši pret
leptospirām) iedarbīga antibiotiku kombinācija. Saldētai spermai antibiotikas pievienotas pirms
sasaldēšanas.
II.6.1. II.6. punktā minētā antibiotiku kombinācija radījusi iedarbību, kas galīgajā atšķaidītajā spermā
vismaz līdzvērtīga šādai koncentrācijai:
a)
vismaz 500 μg/ml streptomicīna galīgajā atšķaidījumā;
b)
vismaz 500 IU/ml penicilīna galīgajā atšķaidījumā;
c)
vismaz 150 μg/ml linkomicīna galīgajā atšķaidījumā;
d)
vismaz 300 μg/ml spektinomicīna galīgajā atšķaidījumā;
II.6.2. Atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas vismaz 45 minūtes turēta vismaz 15°C
temperatūrā.
Šajā sūtījumā ietilpstošā sperma:
II.7.1. pirms nosūtīšanas glabāta atbilstoši Direktīvas 90/429/EK A pielikuma I nodaļas 2. punkta d)
apakšpunktam un II nodaļas 6. punkta a), b), e) un f) apakšpunktam;
II.7.2. uz saņēmējvalsti tiek transportēta kolbās, kuras pirms lietošanas iztīrītas un dezinficētas vai
sterilizētas un kurām pirms nosūtīšanas no apstiprinātās glabātavas uzlikta plomba.

II.7.

Piezīmes
“Cūka” ir cūka, kā definēts Regulas (ES) 2020/686 2. panta 4. punktā.
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu cūku spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.

I daļa.
I.6. aile.
I.7. aile.
I.11. aile.
I.12. aile.
I.19.
I.21.
I.22.
I.24.
I.27.

aile.
aile.
aile.
aile.
aile.

“Par sūtījumu atbildīgais operators”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.
Trešās valsts kods.
Nosūtīšanas vieta ir spermas vākšanas centrs, no kura minētā sperma nosūtīta un kurš norādīts
sarakstā saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK 8. panta 2. punktu:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.
“Galamērķa vieta”: šī aile noteikti jāaizpilda tikai tranzītpreču sertifikātā.

“Konteinera numurs / plombas numurs”: Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Aizpildīt atkarībā no tā, vai šis ir tranzīta vai importa sertifikāts.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
Identifikācijas numuram jāatbilst šā dzīvnieka oficiālajai identifikācijai.
Ievākšanas/ieguves datumu norādīt šādā formātā: dd/mm/gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs” ir tā spermas vākšanas
centra apstiprinājuma numurs, kurā tā ievākta.
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II daļa.
(1)
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz cūku spermu norādīta Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 XI pielikumā.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK 8. panta 2. punktu ir minēti
sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(4)
Šī izvēle jādzēš, ja saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu saņēmēja dalībvalsts vai tās saņēmējs
reģions ir brīvs no Aujeski slimības, ja tie saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK C pielikuma 4. punktu ir
informējuši Komisiju un ir norādīti šādā vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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56. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU CŪKU OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS. CŪKU OOCĪTI
UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI SASKAŅĀ
AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI
IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI
RADĪJUSI (PARAUGS “POR-OOCYTES-EMB-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/841

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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Se rtifikāta paraugs “POR-OOCYTES-EMB-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

II daļa. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
šī sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1) in vitro radītie embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i)
mākslīgai reprodukcijai un iegūta(-i) no donordzīvniekiem, kuri cēlušies tādā trešā valstī, tās teritorijā vai
zonā:
II.1.1.
no kuras Savienībā ir atļauts ievest cūku oocītus (1))/in vivo iegūtus embrijus (1)/ in vitro radītus
embrijus (1)/ mikromanipulētus embrijus (1)un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 XI pielikuma sarakstā;
( 1)
vai nu [II.1.2.
kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz to nosūtīšanas
datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.
kurā no (2) ………….
(ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz tās
nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 1)
vai nu [II.1.3.
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz to nosūtīšanas
datumam nav ziņots par klasisko cūku mēri;]
( 1)
vai [II.1.3.
kurā no (3) …………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz to nosūtīšanas
II.1.4.
datumam nav ziņots par govju mēra vīrusa infekciju un Āfrikas cūku mēri;
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas un līdz to nosūtīšanas
II.1.5.
datumam pret mutes un nagu sērgu, govju mēra vīrusa infekciju un klasisko cūku mēri nav
vakcinēts, un šajā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti
dzīvnieki;
( 1)( 4)
[II.1.6.
kura ir “brīva no Aujeski slimības vīrusa infekcijas” vai kurā tiek īstenota apstiprināta Aujeski
slimības infekcijas izskaušanas programma.]
II.2.
Oocīti(1)/embriji(1), kuri aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem, kas cēlušies objektos,
II.2.1.
kuros pēdējās 42 dienās pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas nav ziņots par cūku
inficēšanos ar Brucella abortus, B. melitensis un B. suis un kuros vismaz pēdējos 12 mēnešus
pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas
( 1)
vai nu [II.2.2.1. pēc nepieciešamības ir veikti biodrošības un riska mazināšanas pasākumi (tai
skaitā nodrošināti izmitināšanas nosacījumi un barošanas sistēmas), lai nepieļautu
Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas pārnesi no sarakstā norādītu
sugu savvaļas dzīvniekiem uz objektā turētajām cūkām, un cūkas objektā ievestas
tikai no tādiem objektiem, kuros piemēro līdzvērtīgus biodrošības pasākumus;
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( 1)

un/vai [II.2.2.2.

attiecībā uz objektos turētajām cūkām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688
III pielikumu ir īstenota Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas
uzraudzība, un tajā pašā periodā;
– šajos objektos cūkas ir ievestas tikai no objektiem, kuri piemēro II.2.2.1. vai
II.2.2.2. punktā paredzētos biodrošības vai uzraudzības pasākumus, un
– ja ir ziņots, ka objektā turētās cūkas inficējušās ar Brucella abortus,
B. melitensis un B. suis, ir veikti pasākumi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES)
2020/688 II pielikuma 1. daļas 3. punktu;]
kuros vismaz iepriekšējos 12 mēnešus pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1)
II.2.2.
nav konstatēti klīniski, seroloģiski, viroloģiski vai patoloģiski Aujeski slimības vīrusa
infekcijas klātbūtnes pierādījumi;
( 1)
[II.3. in vivo iegūtos embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un nosūtījusi tāda
embriju vākšanas brigāde(5),
II.3.1.
kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes ir apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.3.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]
( 1)
[II.3. oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi vai
radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(5):
II.3.1.
kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.3.2.
kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un
3. daļā;]
II.4.
oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem:
II.4.1.
kas nav vakcinēti pret govju mēra vīrusa infekciju, klasisko cūku mēri un cūku reproduktīvā
un respiratorā sindroma vīrusa infekciju;
II.4.2.
kas vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā ievākti(1)/iegūti(1) oocīti(1)/embriji(1) atradušies kādā
trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
kas vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma un to
II.4.3.
ievākšanas periodā
II.4.3.1.
ir turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota mutes un nagu
sērgas, govju mēra vīrusa infekcijas, klasiskā cūku mēra vai Āfrikas cūku mēra
vai attiecībā uz cūkām relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
ir turēti tikai vienā objektā, kurā nav ziņots par Brucella abortus, B. melitensis
II.4.3.2.
un B. suis infekciju, trakumsērgas vīrusa infekciju, Sibīrijas mēri, Aujeski
slimības vīrusa infekciju un cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma vīrusa
infekciju;
II.4.3.3.
nav saskārušies ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar II.4.3.1. punktā
minēto slimību gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri
neatbilst II.4.3.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.3.4.
nav izmantoti dabiskai pārošanai;
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II.4.4.
II.4.5.
II.4.6.

ko ir klīniski izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi;
kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
21. panta 1. punktā;
kuri attiecībā uz mutes un nagu sērgu atbilst šādiem nosacījumiem:
II.4.6.1.
ir no objektiem,

− kuri atrodas teritorijā, kur par mutes un nagu sērgu nav ziņots 10 km rādiusā
ap objektu vismaz 30 dienas tieši pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
− kuros par mutes un nagu sērgu nav ziņots vismaz 3 mēnešus tieši pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma;
( 1)
vai nu [II.4.6.2.
pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti;]
( 1)( 6)
vai [II.4.6.2. pret mutes un nagu sērgu ir vakcinēti 12 mēnešos pirms embriju ievākšanas
datuma un
II.4.6.2.1. pret mutes un nagu sērgu nav vakcinēti vismaz 30 dienās tieši pirms
embriju ievākšanas datuma;
II.4.6.2.2. apaugļošanai izmantotā sperma ir ievākta no vīrišķās kārtas
donordzīvnieka, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
II pielikuma
5. daļas
I nodaļas
1. punkta
b) apakšpunkta
nosacījumiem, vai arī šī sperma atbilst minētās nodaļas 2. punkta
nosacījumiem;
II.4.6.2.3. pirms sasaldēšanas embriji saskaņā ar IETS rokasgrāmatas
ieteikumiem ir mazgāti ar tripsīnu (7);
II.4.6.2.4. pēc ievākšanas datuma embriji vismaz 30 dienas ir glabāti dziļi
saldēti, un donordzīvniekam šajā laikā nav novērotas mutes un nagu
sērgas klīniskās pazīmes;]
( 1)( 8)
[II.4.7.
kas divos piegājienos, ar ne mazāk kā 21 dienas starplaiku, un otro testu veicot 15 dienās
pirms embriju ievākšanas, ir seroloģiski testēti uz cūku reproduktīvā un respiratorā sindroma
vīrusa infekciju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]
(1)
II.5.
oocīti /embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.5.1.
ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kuras izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;
II.5.2.
ievietoti pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.5.3.
transportēti konteinerā:
II.5.3.1.
kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla
veterinārārsta atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un numurējusi, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
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II.5.3.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 1)( 9)
[II.5.3.3.
kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem;]
( 1)( 10)
[II.5.4.
ievietoti tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.5.5.
transportēti konteinerā, kur tie nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai papildu
aizsargmaisos.]
( 1)( 11)
[II.6.
in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas centra,
reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko attiecībā uz
spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas
kompetentā iestāde, kura attiecībā uz cūku spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XI pielikumā, vai kādas dalībvalsts kompetentā iestāde.]
( 1)( 12)
[II.7.
ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(13 ): …………………………………………………………………………]

Piezīmes
“Cūka” ir cūka, kā definēts Regulas (ES) 2020/686 2. panta 4. punktā.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu cūku oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība
nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai
tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429
233. panta 3. punktu ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
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“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Nepiemērot attiecībā uz in vivo iegūtiem embrijiem, kas apstrādāti ar tripsīnu.
(5)
Tikai tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu
ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(6)
Variantu atzīmēt tikai attiecībā uz in vivo iegūtu embriju sūtījumiem.
(7)
Starptautiskās Embriju transplantēšanas biedrības (International Embryo Transfer Society — IETS)
rokasgrāmata: Procedurālas vadlīnijas un vispārīga informācija par embriju pārnešanas tehnoloģiju
izmantošanu, īpaši pievēršoties higiēnas procedūrām. Publikācijas autors: International Embryo Transfer
Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/).
(8)
Piemērot attiecībā uz in vivo iegūtiem embrijiem.
(9)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(10) Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē cūku oocītus, attiecīgus in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(11) Oocītiem nepiemērot.
(12) Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
(13) Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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57. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa

(PARAUGS “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.18.
I.19.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests

31.3.2021.
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VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

L 113/849

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest cūku spermu (2)/ oocītus (2))/in vivo iegūtus
embrijus (2)/ in vitro radītus embrijus (2)/mikromanipulētus embrijus (2)un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XI pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
(2)
(2)
ievākšanas /radīšanas un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
(2)
spermas /oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 2)
vai nu [II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par klasisko cūku
mēri;]
( 2)
(4)
vai [II.1.1.3. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.4. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
(2)
(2)
ievākšanas /radīšanas un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju un Āfrikas cūku mēri;
II.1.1.5. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam pret mutes un nagu sērgu,
govju mēra vīrusa infekciju, un klasisko cūku mēri nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī,
tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(5)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(5) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(5) un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(5), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(5), kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma
1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]
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Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”
( 2)

un/vai

[atrodas………………………….(6),

un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz cūku spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Komisijas Deleģēto regulu
(ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( ( 2)
vai nu [paraugā “POR-SEM-A-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-SEM-B-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-GP-STORA GE-ENTRY”(7);]]
II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objekta ir centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 8)
[II.2.5.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]
( 2)( 9)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
Piezīmes
“Cūka” ir cūka, kā definēts Regulas (ES) 2020/686 2. panta 4. punktā.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu cūku spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”

I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, no kura šis spermas,
oocītu un/vai embriju sūtījums nosūtīts (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums
un adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”. saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 9. daļas tabulas 1. aili ir atvēršanas datums.
(4)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 9. daļas tabulas 1. aili ir atvēršanas datums.
(1)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3.
punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz cūku spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 XI pielikumā, un ES dalībvalstis.
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē cūku spermu, oocītus, attiecīgus
in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
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31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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L 113/853

58. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

cūku sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas cūku spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Padomes
Direktīvu 90/429/EEK pirms 2021. gada 21. aprīļa;
cūku oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa

(PARAUGS “POR-GP-STORAGE-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

IMSOC numurs

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Identifikācija

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.
□ Atvēsināts

Valsts ISO kods

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

Valsts ISO kods

Veids

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.18.
I.19.

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

I.25.

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija
Veids
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests

31.3.2021.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

L 113/855

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-STO RAGE-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.
reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie embriji(2) ir
glabāta(-i):
II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest cūku spermu (2)/ oocītus (2))/in vivo iegūtus
embrijus (2)/ in vitro radītus embrijus (2)/mikromanipulētus embrijus (2)un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XI pielikuma sarakstā;
( 2)
vai nu [II.1.1.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
(2)
(2)
ievākšanas /radīšanas un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par mutes un nagu
sērgu;]
( 2)
(3)
vai [II.1.1.2. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
(2)
spermas /oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
( 2)
vai nu [II.1.1.3. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par klasisko cūku
mēri;]
( 2)
(4)
vai [II.1.1.3. kurā
no
…………. (ierakstīt datumu: dd/mm/gggg) tieši pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas (2)/radīšanas(2) un līdz tās nosūtīšanas datumam
nav ziņots par mutes un nagu sērgu;]
II.1.1.4. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
(2)
(2)
ievākšanas /radīšanas un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par govju mēra
vīrusa infekciju un Āfrikas cūku mēri;
II.1.1.5. kurā
vismaz
12 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam pret mutes un nagu sērgu,
govju mēra vīrusa infekciju, un klasisko cūku mēri nav vakcinēts, un šajā trešajā valstī,
tās teritorijā vai zonā minētajā periodā nav ievesti vakcinēti dzīvnieki;
II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;]
II.2.
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un
II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(5)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes resursiem(2)(5)/ar tādas embriju ieguves brigādes resursiem(2)(5) un/vai
apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(5), un/vai glabāta(-i)
tādā reproduktīvo produktu glabāšanas centrā(2)(5), kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686
I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas prasībām, un
( 2)
vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]

L 113/856

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

VALSTS

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-STO RAGE-ENTRY”
( 2)

un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz cūku spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Komisijas Deleģēto regulu
(ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:
( 2)
vai nu [paraugā “POR-SEM-A-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-SEM-B-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-OOCYTES-EM B-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”(7);]
( 2)
un/vai [paraugā “POR-GP-STORA GE-ENTRY”(7);]]
II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1. kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;
II.2.5.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 2)( 8)
[II.2.5.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]
( 2)( 9)
[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]
un/vai

[atrodas………………………….(6),

Piezīmes
“Cūka” ir cūka, kā definēts Regulas (ES) 2020/686 2. panta 4. punktā.
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu cūku spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.

31.3.2021.
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L 113/857

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-STO RAGE-ENTRY”

I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3 punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”. saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Attiecas tikai uz trešām valstīm, to teritorijām vai zonām, kurām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 II pielikuma 1. daļas tabulas 9. aili ir atvēršanas datums.
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3.
punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas attiecībā uz cūku spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 XI pielikumā, un ES dalībvalstis.
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē cūku spermu, oocītus, attiecīgus
in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
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31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “POR-GP-STO RAGE-ENTRY”

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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59. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU SPERMAS SŪTĪJUMUS. ZIRGU SPERMA, KAS
IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429
UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA UN
NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA IEVĀKTA
(PARAUGS “EQUI-SEM-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

VALSTS

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par ve selību

L 113/861

Se rtifikāta paraugs “EQUI-SEM-A-ENTRY”
II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. I daļā aprakstītā sperma ir paredzēta mākslīgai reprodukcijai un iegūta no donordzīvniekiem, kas cēlušies:
II.1.1. tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras ir atļauts Savienībā ievest zirgu spermu un kura ir norādīta Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā;
II.1.1.2. kurā ir jāziņo par tādām slimībām kā Āfrikas zirgu mēris, Venecuēlas zirgu encefalomielīts,
Burkholderia mallei infekcija (zirgu ļaunie ienāši), tripanosomoze (Trypanosoma evansi),
vaislas sērga (Trypanosoma equiperdum), zirgu infekciozā anēmija, trakumsērgas vīrusa
infekcija, Sibīrijas mēris, zirgu virusālā arterīta infekcija un ķēvju kontagiozais metrīts
(Tayorella equigenitalis);
II.1.1.3. kura vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā nosūtīta,
saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu bijusi brīva no Āfrikas
zirgu mēra, un kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā
tā nosūtīta, saskaņā ar minētās regulas 22. panta 4. punkta b) apakšpunktu pret Āfrikas zirgu
mēri nav sistemātiski vakcinēts;
II.1.1.4. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā nosūtīta,
nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu;
II.1.2. no objekta tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
( 1)
vai nu [II.1.2.1. kurā vismaz 36 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā nosūtīta,
nav ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem);]
( 1)
vai [II.1.2.1. no izcelsmes objekta, kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz
datumam, kurā tā nosūtīta, nav ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota
zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]
( 1)
vai nu [II.2.2. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā nosūtīta,
nav ziņots par vaislas sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.2. no izcelsmes objekta, kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz
datumam, kurā tā nosūtīta, nav ziņots par vaislas sērgu, un Komisija ir atzinusi uzraudzības
programmu, kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu
infekcijas neesību;]
( 1)
vai nu [II.2.3. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz datumam, kurā tā nosūtīta,
nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi).]
( 1)
vai [II.2.3. no izcelsmes objekta, kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms spermas ievākšanas un līdz
datumam, kurā tā nosūtīta, nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un Komisija
ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos
6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību.]
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I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem, kuri pirms nonākšanas spermas vākšanas centrā ir
cēlušies no objektiem:
II.2.1. kurā 30 dienas pirms spermas ievākšanas nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un
( 1)
vai nu [par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots pēdējos divus gadus pirms spermas ievākšanas;]
( 1)
vai [pēdējos 2 gados pirms spermas ievākšanas šajā objektā ir ziņots par tripanosomozi, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz objektā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc
pēdējā inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas (ES)
2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz tripanosomozi, un
iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana vai dezinfekcija pēc tam, kad objektā
nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks;]]
II.2.2. kurā iepriekšējos 6 mēnešus pirms spermas ievākšanas nav ziņots par vaislas sērgu, un
( 1)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms spermas ievākšanas;]
( 1)
vai [pēdējos 2 gados pirms spermas ievākšanas šajā objektā ir ziņots par vaislas sērgu, un kopš pēdējā
uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie dzīvnieki
nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti,
objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus vīrišķās kārtas zirgus, ar kādu no Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 8. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz vaislas sērgu,
un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
vai
[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā nonāvēts un
iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
II.2.3. kurā par zirgu infekciozo anēmiju nav ziņots iepriekšējās 90 dienas pirms spermas ievākšanas, un
( 1)
vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā nav ziņots pēdējos 12 mēnešus pirms spermas
ievākšanas;]
( 1)
vai [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā ir ziņots pēdējos 12 mēnešos pirms spermas ievākšanas,
un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kuri pēc tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai
nokauti, un objekts iztīrīts un dezinficēts, ņemti divos piegājienos vismaz ar trīs mēnešu
intervālu, objektā atlikušie zirgi ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 9. daļā doto
diagnostikas metodi testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
vai
[līdz pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā nonāvēts un
iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
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II.2.4. kurā 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma nevienam zirgam nav novērotas zirgu virusālā
arterīta infekcijas un ķēvju kontagiozā metrīta infekcijas pazīmes.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta un glabāta tādā spermas vākšanas centra(2), kā arī no tā nosūtīta:
II.3.1. kuru apstiprinājusi un sarakstā norādījusi trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde;
II.3.2. kurš atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu
ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1. daļā.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donordzīvniekiem:
II.4.1. kas vismaz pēdējās 40 dienas pirms šīs spermas ievākšanas nav vakcinēti pret Āfrikas zirgu mēri;
II.4.2. kas vismaz pēdējās 60 dienas pirms šīs spermas ievākšanas nav vakcinēti pret Venecuēlas zirgu
encefalomielītu;
II.4.3. kas vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta sperma, atradušies tādā trešajā valstī, tās teritorijā
vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
II.4.4. kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas datuma un tās ievākšanas periodā:
II.4.4.1. turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota Āfrikas zirgu mēra,
Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) vai attiecībā uz zirgiem relevantas
jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
II.4.4.2. turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu, vaislas sērgu,
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), zirgu infekciozo anēmiju, zirgu virusālā arterīta
infekciju, ķēvju kontagiozo metrītu, trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri;
II.4.4.3. nav saskārušies ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar II.4.4.1. punktā minēto slimību
gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst II.4.4.2. punktā
minētajiem nosacījumiem;
II.4.5. kas vismaz 30 dienas līdz spermas pirmās ievākšanas datumam, kā arī no pirmā II.4.8.1., II.4.8.2.
un/vai II.4.8.3. punktā minētā parauga ņemšanas līdz vākšanas perioda beigām nav izmantoti
dabiskai pārošanai;
II.4.6. kam dienā, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā nav novēroti
pārnēsājamu slimību simptomi;
II.4.7. kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 2. punktā;
II.4.8. kam tālāk aprakstītajā veidā veikti šādi Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas
I nodaļas 1. punkta a) apakšpunktā minētie testi:
( 3)
[II.4.8.1. uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa
tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
II.4.8.2. uz zirgu virusālā arterīta (EVA) infekciju:
( 1)
vai nu [II.4.8.2.1. seruma neitralizācijas tests ar seruma atšķaidījumu viens pret četri, un iegūtais
rezultāts ir negatīvs;]
( 1)
un/vai[II.4.8.2.2. izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas tests vai
polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai reāllaika PĶR, un iegūtais rezultāts ir
negatīvs;]
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II.4.8.3. uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): ierosinātāja identifikācijas tests ar trim paraugiem
(noslaucījumiem), kas divos piegājienos ar ne mazāk kā 7 dienu starplaiku ņemti vismaz no
donorērzeļa dzimumlocekļa apvalka (prepūcija), urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla
bedrītes;
paraugi nekādā gadījumā nav ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu
(vietēja ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem līdzekļiem, un ievietoti
transporta barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē, un nosūtīti uz laboratoriju, kur tiem,
iegūstot negatīvu rezultātu, veikts šāds tests:
( 1)
vai nu [II.4.8.3.1. Taylorella equigenitalis izolēšana pēc audzēšanas mikroaerofilos apstākļos
vismaz 7 dienas; audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka vai 48 stundās, ja transportēšanas laikā paraugus glabā
atvēsinātus;]
( 1)
un/vai[II.4.8.3.2. Taylorella equigenitalis genoma noteikšana, izmantojot polimerāzes ķēdes
reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, ko veic 48 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka;]
II.4.9. kam visos gadījumos ar II.4.8. punktā norādītajiem rezultātiem ir veikta vismaz viena no testēšanas
programmām, kuras attiecīgi aprakstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas
I nodaļas 1. punkta b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā:
( 4)
[II.4.9.1. donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas pirms
spermas pirmās ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas vākšanas periodā, un šajā
periodā spermas vākšanas centra zirgi nav bijuši tiešā saskarē ar zirgiem, kuru veselības
statuss ir zemāks nekā šim donorērzelim;
II.4.8. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (5), kas no donorērzeļa ņemti
vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms tam, kad sperma, kuru kā svaigu,
atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts ievest Savienībā, ir pirmoreiz ievākta, un ne agrāk kā
14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz
30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas;]
( 4)
[II.4.9.2. donorērzelis spermas vākšanas centrā uzturējies vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas vākšanas periodā, bet šajā periodā no
spermas vākšanas centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz nepārtrauktu laiku, kas
nepārsniedz 14 dienas, vai citi spermas vākšanas centra zirgi ir bijuši tiešā saskarē ar
zirgiem, kuru veselības statuss ir zemāks;
II.4.8. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (5), kas no donorērzeļa ņemti
vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms datuma, kurā sperma, ko kā svaigu,
atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts ievest Savienībā, ir pirmoreiz ievākta, un ne agrāk kā
14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā, — vismaz
30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas, un periodā, kurā vākta ievešanai Savienībā
paredzētā svaigā, atdzesētā vai saldētā sperma, II.4.8. punktā aprakstītie testi donorērzelim ir
veikti šādi:
a) uz zirgu infekciozo anēmiju: viens no II.4.8.1. punktā aprakstītajiem testiem pēdējoreiz
veikts, izmantojot asins paraugu, kas ņemts (5) ne agrāk kā 90 dienas, pirms ievākta
I daļā aprakstītā sperma;
b) uz zirgu virusālā arterīta infekciju: viens no testiem, kas aprakstīti
( 1)
vai nu [II.4.8.2. punktā, pēdējoreiz veikts, izmantojot paraugu, kas ņemts (5) ne agrāk kā
30 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
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[II.4.8.2.2. punktā, — ja ir apstiprināts, ka donorērzelis, kam attiecībā uz zirgu virusālā
arterīta infekciju ir seropozitīvs rezultāts, nav vīrusa izplatītājs, — ir veikts, izmantojot
alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta(5) ne agrāk kā 6 mēnešus pirms
datuma, kurā ievākta I daļā aprakstītā sperma, un, izmantojot no donorērzeļa šajos
6 mēnešos ņemtu asins paraugu (5), zirgu virusālā arterīta infekcijas noteikšanai
paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma atšķaidījumu, kas pārsniedz viens pret
četri, rezultāts bijis pozitīvs;]
c) uz ķēvju kontagiozo metrītu II.4.8.3. punktā aprakstītais tests pēdējoreiz veikts ar trim
paraugiem (noslaucījumiem), kuri ņemti(5) ne agrāk kā 60 dienas, pirms ievākta I daļā
aprakstītā sperma;
( 1)
vai nu [divos piegājienos;]
( 1)
vai [vienā piegājienā, kur izmantota polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai reāllaika
PĶR;]]
( 4)
[II.4.9.3. donorērzelis neatbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas 1. punkta
b) apakšpunkta i) un ii) punkta nosacījumiem, un spermu ievāc saldētas spermas ievešanai
Savienībā;
II.4.8.1, II.4.8.2 un II.4.8.3 punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (5), kas no
donorērzeļa vismaz reizi gadā ir ņemti pārošanas sezonas sākumā, un II.4.8.1 un
II.4.8.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (5), kas ievākti spermas
glabāšanas periodā, kurš ilgst vismaz 30 dienas no spermas ievākšanas datuma, un pirms
spermas izvešanas no spermas vākšanas centra, un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā
90 dienas pēc I daļā aprakstītās spermas ievākšanas, un
( 1)
vai nu II.4.8.2. punktā aprakstītais zirgu virusālā arterīta infekcijas tests ir veikts, izmantojot
paraugus, kas ievākti(5) spermas glabāšanas periodā, kurš ilgst vismaz 30 dienas no spermas
ievākšanas datuma, un pirms spermas izvešanas no spermas vākšanas centra vai
izmantošanas, un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc I daļā aprakstītās spermas
ievākšanas;]
( 1)
vai [ar vīrusa izolācijas testu, PĶR vai reāllaika PĶR, izmantojot paraugus ar alikvotu no visas
donorērzeļa spermas, kas ņemta(5) divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu starplaiku, ir
apstiprināts, ka donorērzelis nav vīrusa izplatītājs, un zirgu virusālā arterīta infekcijas
noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma atšķaidījumu vismaz viens pret
četri donorērzelim rezultāts bijis pozitīvs;]
vai
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kam ir veikti II.4.9. punktā paredzētie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos datumos:

II.5.

Sākuma datums(5)
Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

II.4.10.

31.3.2021.

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem(5)
EIA II.4.8.1.

EVA II.
4.8.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.4.8.3.
1. paraugs

2. paraugs

I daļā aprakstītā sperma:
II.5.1. ir ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā;
II.5.2. ir ievietota pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.5.3. ir transportēta konteinerā:
II.5.3.1. kurš pirms izsūtīšanas no spermas vākšanas centra ir aizplombēts un numurēts centra
veterinārārsta atbildībā, vai to darījis oficiāls veterinārārsts, un uz plombas ir I.19. ailē
norādītais numurs;
II.5.3.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns vienreizlietojams
konteiners;
( 1)( 6)
[II.5.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]
( 1)( 7)
[II.6.
Sperma ir glabāta, tai pievienojot antibiotikas:
II.6.1. tādā veidā, lai panāktu norādīto koncentrāciju uz vienu ml spermas, pēc pēdējās atšķaidīšanas tai ir
pievienotas vai izmantoto spermas atšķaidītāju saturā ir šādas antibiotikas un to maisījumi:
( 1)
vai nu [gentamicīna (250 μg), tilozīna (50 μg) un linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg) maisījums;]
( 1)
vai [linkomicīna-spektinomicīna (150/300 μg), penicilīna (500 IU) un streptomicīna (500 μg)
maisījums;]
( 1)
vai [amikacīna (75 μg) un divekacīna (25 μg) maisījums;]
( 1)
vai [tāda antibiotika vai antibiotiku maisījums (8) …………………………………………………, kura
baktericidālā iedarbība ir vismaz līdzvērtīga iedarbībai, kas piemīt vienam no šiem maisījumiem:
- gentamicīns (250 μg), tilozīns (50 μg) un linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg);
- linkomicīns-spektinomicīns (150/300 μg), penicilīns (500 IU) un streptomicīns (500 μg);
- amikacīns (75 μg) un divekacīns (25 μg);]
II.6.2. Atšķaidītā sperma tūlīt pēc antibiotiku pievienošanas un pirms jebkādas varbūtējas saldēšanas ne
mazāk kā 45 minūtes turēta vismaz 5 °C temperatūrā vai tādā laika un temperatūras režīmā, kam ir
vismaz līdzvērtīga baktericidāla iedarbība.]
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Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: spermas vākšanas centrs, no kura spermas sūtījums tiek sūtīts
I.11. aile.
(unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai tie spermas vākšanas
centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā
Komisijas vietnē:
I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
“Galamērķa vieta”: spermas sūtījuma galamērķa objekta adrese un unikālais
reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: sperma.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācija, kas ir uz pajetes vai uz citiem sūtījumā
ietilpstošās spermas iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā sperma ievākta,
šādā formātā: dd.mm.gggg.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: tā spermas
vākšanas centra, kurā sperma ievākta, apstiprinājuma numurs
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Norādījumi, kā aizpildīt tabulu II.4.10. punktā.
Saīsinājumi:
Testēšana uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), pirmā reize
EIA-1
EIA-2
Testēšana uz EIA, otrā reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
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A
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Sākuma datums

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

Instrukcijas
Par katru spermas paraugu, kas saskaņā ar I.27. sleju identificēts A slejā, B slejā jānorāda testu programma
(II.4.9.1., II.4.9.2. un/vai II.4.9.3. punkts) un C un D slejā jānorāda prasītie dati.
Datumi, kad, kā prasīts II.4.9.1., II.4.9.2. un II.4.9.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1, CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad, kā prasīts II.4.9.2. vai II.4.9.3. punktā, ir ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai,
jāieraksta tabulas 5.–9. ailes apakšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2
vai EVA-S2 un CEM-21, un CEM-22.

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

B

C

D

EIA II.4.8.1.

EVA
II.4.8.2.

CEM
II.4.8.3.

asins
paraugs

spermas
paraugs

1.
paraugs.

2. paraugs.

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Lieko svītrot.
Tikai tie spermas vākšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti
sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic
attiecībā uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir brīva
no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šī sperma ievākta, kā arī tā laikā Islandē no ārpuses nav
ievesti zirgi, to sperma, oocīti un embriji.
Svītrot programmas, ko attiecībā uz sūtījuma saturu nepiemēro.
Datumu ierakstīt II.4.10. punktā dotajā tabulā (sk. piezīmju II daļas norādījumus).
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu.
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
Pievienotās(-o) antibiotikas(-u) nosaukumu(-s) un tās(to) koncentrācija vai antibiotikas saturošā spermas
atšķaidītāja komercnosaukums.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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60. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2014. GADA 30. SEPTEMBRA UN PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ TĀ
IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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II. Informācija par ve selību

Es, apakšā parakstījies
veterinārārsts, apliecinu, ka:

II.1.
II.2.
II.2.1.

II daļa. Apliecinājums

L 113/871

II.2.2.
( 5)

vai nu

( 5)

vai

II.2.3.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

(1)……….…………..........……………….…(eksportētājvalsts

IMSOC numurs

nosaukums)

oficiālais

spermas vākšanas centrs (2), kurā ievākta, apstrādāta un glabāta eksportēšanai uz Savienību I daļā
minētā sperma, ir apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar
Direktīvas 92/65/EEK(3) D pielikuma I nodaļas I daļas 1. punktu un II daļas 1. punkta nosacījumiem;
pēdējās 30 dienas pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas datuma un līdz svaigas vai
atdzesētas spermas nosūtīšanas datumam vai — saldētas spermas gadījumā — līdz 30 dienu
glabāšanas perioda beigām, spermas vākšanas centrs:
atradies eksportētājvalstī vai, ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(4) 13. pantu spēkā ir
reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts daļā, kas:
‒ netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskatīta par
inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;
‒ vismaz 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
‒ vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
atbildis nosacījumiem attiecībā uz saimniecību, kas paredzēti Direktīvas 2009/156/EK 4. panta
5. punktā, konkrētāk:
[II.2.2.1. pēc zemāk minētas slimības gadījuma ne visi pret šo slimību uzņēmīgo sugu dzīvnieki, kas
atradušies saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, un saimniecība ir bijusi brīva:
no jebkāda zirgu encefalomielīta — vismaz 6 mēnešus no dienas, kad ar minēto
‒
slimību sirgstošie zirgu dzimtas dzīvnieki nokauti;
no zirgu infekciozās anēmijas (EIA) — vismaz tik ilgi, līdz, izdarot imūndifūzijas
‒
reakciju agara gelā (AGID jeb Koginsa testu) ar paraugiem, kuri pēc inficēto
dzīvnieku nokaušanas no katra atlikušā dzīvnieka ņemti divas reizes ar triju mēnešu
starplaiku, iegūtais rezultāts ir negatīvs;
‒
no vezikulārā stomatīta — vismaz 6 mēnešus kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
‒
no trakumsērgas — vismaz 1 mēnesi kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
‒
no Sibīrijas mēra — vismaz 15 dienas kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;]
[II.2.2.1. pēc zemāk minētas slimības gadījuma visi pret šo slimību uzņēmīgas sugas dzīvnieki, kas
atradušies šajā saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, bet telpas — dezinficētas un šī
saimniecība no dienas, kurā pēc dzīvnieku iznīcināšanas apmierinoši pabeigta telpu
dezinfekcija, vismaz 30 dienas bijusi brīva no jebkura veida zirgu encefalomielīta, zirgu
infekciozās anēmijas, vezikulārā stomatīta un trakumsērgas, vai 15 dienas — no Sibīrijas
mēra;]
ir mitinājis tikai zirgus, kam nav zirgu virusālā arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko
pazīmju;
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II.3.

pirms ievešanas šajā spermas vākšanas centrā donorērzeļi un citi šajā centrā esošie zirgu dzimtas
dzīvnieki:
II.3.1. trīs mēnešus (vai, ja tie šajos trijos mēnešos tieši importēti no kādas Savienības dalībvalsts, kopš
ievešanas) pastāvīgi uzturējušies eksportētājvalstī, vai, ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK
13. pantu spēkā ir reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts daļā, kura minētajā laikā:
‒ netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskatīta par
inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;
‒ vismaz 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
‒ vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
( 5)
vai nu[II.3.2. cēlušies eksportētājvalstī, kura dienā, kad dzīvnieki uzņemti centrā, vismaz 6 mēnešus bijusi brīva
no vezikulārā stomatīta (VS),]
( 5)
vai [II.3.2. saskaņā ar attiecīgo Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatas nodaļu,
izmantojot asins paraugu, kas ņemts (6) 14 dienās pirms uzņemšanas centrā, ir testēti uz vezikulāro
stomatītu (VS) ar vīrusa neitralizācijas testu ar serumu atšķaidījumā 1 pret 32, un iegūtais rezultāts ir
negatīvs, vai uz VS testēti ar ELISA, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;
II.3.3. ir no saimniecībām, kas dienā, kad dzīvnieku pieņem centrā, atbildušas II.2.2. punkta prasībām;
II.4.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.4.1. kam brīdī, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā nav novērotas
nekādas infekcijas slimību vai lipīgu slimību klīniskās pazīmes;
II.4.2. kas pirms spermas ievākšanas vismaz 30 dienas turēti saimniecībās, kurās minētajā periodā
nevienam zirgam nav novērotas zirgu virusālā arterīta vai ķēvju kontagiozā metrīta klīniskās
pazīmes;
II.4.3. kas vismaz 30 dienas līdz spermas pirmās ievākšanas datumam, kā arī no pirmā II.4.5.1., II.4.5.2.
un/vai II.4.5.3. punktā minētā parauga ņemšanas līdz vākšanas perioda beigām nav izmantoti
dabiskai pārošanai;
II.4.4. kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā, kura turpmāk minētos testus ir iekļāvusi savā
akreditācijā, kas ir līdzvērtīga tai, kura paredzēta Regulas (EK) Nr. 882/2004(7) 12. pantā, ir veikti
šādi vismaz OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas attiecīgās
nodaļas prasībām atbilstoši testi:
( 8)
[II.4.4.1. uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa
tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
II.4.4.2. uz zirgu virusālo arterītu (EVA):
( 5)
vai nu [II.4.4.2.1. seruma neitralizācijas tests ar serumu atšķaidījumā viens pret četri, un iegūtais
rezultāts ir negatīvs;]
( 5)
un/vai[II.4.4.2.2. izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas tests vai
polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai reāllaika PĶR, un iegūtais rezultāts ir
negatīvs;]
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II.4.4.3. uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): ierosinātāja identifikācijas tests ar trim paraugiem
(noslaucījumiem), kas divos piegājienos ar ne mazāk kā 7 dienu starplaiku ņemti vismaz no
donorērzeļa dzimumlocekļa apvalka (prepūcija), urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla
bedrītes;
paraugi nekādā gadījumā nav ņemti agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu
(vietēja ārstēšana) pēc donorērzeļa ārstēšanas ar antibakteriāliem līdzekļiem, un ievietoti
transporta barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē, un nosūtīti uz laboratoriju, kur tiem,
iegūstot negatīvu rezultātu, veikts šāds tests:
( 5)
vai nu [II.4.4.3.1. Taylorella equigenitalis izolēšana pēc audzēšanas mikroaerofilos apstākļos
vismaz 7 dienas; audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka vai 48 stundās, ja transportēšanas laikā paraugus glabā
atvēsinātus;]
( 5)
un/vai[II.4.4.3.2. Taylorella equigenitalis genoma noteikšana, izmantojot polimerāzes ķēdes
reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, ko veic 48 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka;]
II.4.5. kam visos gadījumos ar II.4.4. punktā norādītajiem rezultātiem ir veikta vismaz viena no testēšanas
programmām, kuras attiecīgi aprakstītas Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas 1.6. punkta
a), b) un c) apakšpunktā:
(9)[II.4.5.1. donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas pirms I daļā
minētās spermas vākšanas un tās ievākšanas periodā, un šajā periodā neviens no vākšanas
centra zirgu dzimtas dzīvniekiem nav bijis tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem,
kuru veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.4.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (6), kas no donorērzeļa ņemti
vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms tam, kad sperma, kuru kā svaigu,
atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts importēt Savienībā, ir pirmoreiz ievākta, un ne
agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā, —
vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas;]
(9)[II.4.5.2. donorērzelis spermas vākšanas centrā uzturējies vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas vākšanas periodā, bet no spermas
vākšanas centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz nepārtrauktu laiku, kas nepārsniedz
14 dienas, un/vai citi spermas vākšanas centrā esošie zirgu dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā
saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks;
II.4.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus (6), kas no donorērzeļa ņemti
vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā vai pirms datuma, kurā sperma, ko kā svaigu,
atdzesētu vai saldētu spermu paredzēts importēt Savienībā, ir pirmoreiz ievākta, un ne
agrāk kā 14 dienas pēc tam, kad sācies periods, kurā donorērzelis uzturējies centrā, —
vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas,
svaigas, atdzesētas vai saldētas spermas importēšanai Savienībā paredzētās spermas
un
ievākšanas periodā donorērzelim II.4.4. punktā aprakstītie testi ir veikti šādi:
uz zirgu infekciozo anēmiju: viens no II.4.4.1. punktā aprakstītajiem testiem
a)
pēdējoreiz veikts, izmantojot asins paraugu, kas ņemts (6) ne agrāk kā 90 dienas,
pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;
b)
attiecībā uz zirgu virusālo arterītu, viens no testiem, kas aprakstīti
( 5)
vai nu [II.4.4.2. punktā, pēdējoreiz veikts, izmantojot paraugu, kas ņemts (6) ne agrāk kā
30 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
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( 5)

[II.4.4.2.2. punktā, ir veikts, izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas
ņemta(6) ne agrāk kā 6 mēnešus pirms datuma, kurā ievākta I daļā aprakstītā
sperma, un, izmantojot no donorēzeļa šajos 6 mēnešos ņemtu asins paraugu (6), zirgu
virusālā arterīta noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma
atšķaidījumu, kas pārsniedz viens pret četri, rezultāts bijis pozitīvs;]
uz ķēvju kontagiozo metrītu II.4.4.3. punktā aprakstītais tests pēdējoreiz veikts ar
c)
trim paraugiem (noslaucījumiem), kuri ņemti(6) ne agrāk kā 60 dienas, pirms
ievākta I daļā aprakstītā sperma;
( 5)
vai nu [divās reizēs;]
( 5)
vai
[vienā reizē, kur izmantota polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) vai reāllaika PĶR;]]
(9)[II.4.5.3. donorērzelis neatbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma II nodaļas 1.6. punkta a) un b)
apakšpunkta nosacījumiem, un sperma tiek vākta saldētas spermas importēšanai
Savienībā;
II.4.4.1., II.4.4.2. un II.4.4.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas no
donorērzeļa ņemti(6) vismaz reizi gadā pārošanas sezonas sākumā,
un
II.4.4.1 un II.4.4.3. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas no
donorērzeļa ņemti(6) spermas glabāšanas periodā, kurš ilgst vismaz 30 dienas no spermas
ievākšanas datuma, un pirms spermas izvešanas no spermas vākšanas centra, un ne agrāk
kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc I daļā aprakstītās spermas ievākšanas,
( 5)
vai nu [II.4.4.2. punktā aprakstītie zirgu virusālā arterīta testi ir veikti, izmantojot
un
paraugus, kas ņemti (6) spermas glabāšanas periodā, kurš ilgst vismaz 30 dienas
no spermas ievākšanas datuma, un pirms spermas izvešanas no spermas vākšanas
centra vai izmantošanas, un ne agrāk kā 14 dienas, ne vēlāk kā 90 dienas pēc
datuma, kurā ievākta I daļā aprakstītā sperma;]
( 5)
vai [ar vīrusa izolācijas testu, PĶR vai reāllaika PĶR, izmantojot paraugus ar
alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta(6) divas reizes gadā ar vismaz
četru mēnešu starplaiku, ir apstiprināts, ka donorērzelis nav vīrusa izplatītājs, un
zirgu virusālā arterīta noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma
atšķaidījumu vismaz viens pret četri donorērzelim rezultāts bijis pozitīvs;]
kam ir veikti II.3.2.(5) un II.4.5. punktā paredzētie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos datumos:
Sākumdatums(6)
Testēšanas
programma

II.4.6.

Spermas
identifikācija

vai

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem(6)
(5)

VS
II.3.2

EIA
II.4.4.1.

EVA II.
4.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.4.4.3.
1. paraugs

2. paraugs
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(5)vai nu[II.5.
(5)vai

antibiotikas spermai nav pievienotas;]
spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(10):
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….…………………………….. ;]
I daļā aprakstītā sperma:
II.6.
II.6.1. ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas I daļas 1. punkta un III nodaļas I daļas prasībām;
II.6.2. saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktu uz iekraušanas vietu ir
nosūtīta aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.19. ailē norādītais numurs.

[II.5.

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta” ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes vieta.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Identifikācijas numurs”: kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.

II daļa.
Norādījumi, kā aizpildīt tabulu II.4.6. punktā.
Saīsinājumi:
Testēšana uz vezikulāro stomatītu, ja tā vajadzīga saskaņā ar II.3.2. punktu.
VS
EIA-1
Testēšana uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), pirmā reize
EIA-2
Testēšana uz EIA, otrā reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
Norādījumi
Par katru spermas paraugu, kas saskaņā ar I.27. sleju identificēts A slejā, B slejā jānorāda testu programma
(II.4.5.1., II.4.5.2. un/vai II.4.5.3. punkts) un C un D slejā jānorāda prasītie dati.
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A

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

Sākuma datums

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

Datumi, kad, kā prasīts II.4.5.1., II.4.5.2. un II.4.5.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1, CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad, kā prasīts II.4.5.2. vai II.4.5.3. punktā, ir ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai,
jāieraksta tabulas 5.–9. ailes apakšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2
vai EVA-S2 un CEM-21, un CEM-22.

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

VS
II.3.2.

B

C

D

VS

EIA
II.4.4.1.

EVA
II.4.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.4.4.3.
1.
paraugs.

2. paraugs.

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22

Zirgu spermu ir atļauts importēt no trešās valsts, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikuma 1. slejā, ja vien sperma ir ievākta tādā trešās valsts teritorijas daļā, kas norādīta minētā
pielikuma 2. slejā, no donorērzeļa, kurš pieder pie minētā pielikuma 3. slejā norādītas zirgu kategorijas.
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu
norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz
tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku
veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I)
pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).
Padomes Direktīva 2009/156/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz
zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (OV L 192, 23.7.2010, 1. lpp.).
Lieko svītrot.
Datumu ierakstīt II.4.6. punktā dotajā tabulā (sk. piezīmju II daļas norādījumus).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu
atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un
dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165., 30.4.2004., 1. lpp.).
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic
attiecībā uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir brīva
no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šī sperma ievākta, kā arī tā laikā Islandē no ārpuses nav
ievesti zirgi, to sperma, olšūnas un embriji.
Svītrot programmas, ko attiecībā uz sūtījuma saturu nepiemēro.
Nosaukumi un koncentrācijas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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61. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2010. GADA 31. AUGUSTA UN PIRMS 2014. GADA
1. OKTOBRA UN PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS
VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-CENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II. Informācija par ve selību

Es, apakšā parakstījies
veterinārārsts, apliecinu, ka:

II.1.

II daļa. Apliecinājums

II.2.

L 113/879

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

(1)……….…………..........……………….…(eksportētājvalsts

IMSOC numurs

nosaukums)

oficiālais

spermas vākšanas centrs (2), kurā ievākta, apstrādāta un glabāta eksportēšanai uz Eiropas Savienību I daļā
minētā sperma, ir apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma I nodaļas I daļas 1. punkta un II daļas 1. punkta nosacījumiem;
pēdējās 30 dienas pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas datuma un līdz saldētai spermai
noteiktā 30 dienu glabāšanas perioda beigām spermas vākšanas centrs:
II.2.1. atradies eksportētājvalstī vai, ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(3) 13. pantu spēkā ir
reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts daļā, kas:
‒ netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskatīta par
inficētu ar Āfrikas zirgu mēri(3);
‒ 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
‒ 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
II.2.2. atbildis nosacījumiem attiecībā uz saimniecību, kuri paredzēti Direktīvas 2009/156/EK(3) 4. panta
5. punktā, konkrētāk:
( 4)
vai nu
[II.2.2.1. pēc zemāk minētas slimības gadījuma ne visi pret šo slimību uzņēmīgo sugu
dzīvnieki, kas atradušies saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, un saimniecība ir bijusi brīva
no:
‒ jebkāda zirgu encefalomielīta — vismaz 6 mēnešus no dienas, kad ar minēto slimību
sirgstošie zirgu dzimtas dzīvnieki nokauti;
‒ zirgu infekciozās anēmijas — vismaz tik ilgi, līdz, izdarot imūndifūzijas reakciju agara
gelā (Koginsa testu) ar paraugiem, kuri pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas no katra
atlikušā dzīvnieka ņemti divos piegājienos ar triju mēnešu starplaiku, ir iegūts negatīvs
rezultāts,
‒ vezikulārā stomatīta — vismaz 6 mēnešus kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
‒ trakumsērgas — vismaz 1 mēnesi kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
‒ Sibīrijas mēra — vismaz 15 dienas kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;]
( 4)
vai [II.2.2.1. pēc zemāk minētas slimības gadījuma visi pret šo slimību uzņēmīgas sugas dzīvnieki, kas
atradušies šajā saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, bet telpas — dezinficētas un šī
saimniecība no dienas, kurā pēc dzīvnieku iznīcināšanas apmierinoši pabeigta telpu
dezinfekcija, vismaz 30 dienas bijusi brīva no jebkura veida zirgu encefalomielīta, zirgu
infekciozās anēmijas, vezikulārā stomatīta un trakumsērgas vai 15 dienas — no Sibīrijas
mēra;]
II.2.3. ir mitinājis tikai zirgus, kam nav zirgu virusālā arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko
pazīmju;

L 113/880

LV

VALSTS

II.3.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “EQUI-SEM-C-ENTRY”

pirms ievešanas spermas vākšanas centrā donorērzeļi un citi šajā centrā esošie zirgu dzimtas dzīvnieki:
II.3.1. 3 mēnešus (vai, ja tās šajos 3 mēnešos tieši importētas no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, kopš
ievešanas)
pastāvīgi
atradušās
eksportētājvalstī,
vai,
ja
saskaņā
ar
Direktīvas 2009/156/EK(3)13. pantu bijusi spēkā reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts daļā, kura
minētajā laikā:
‒ netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskatīta par
inficētu ar Āfrikas zirgu mēri(3);
‒ vismaz 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
‒ vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
( 4)
vai nu[II.3.2. cēlušies eksportētājvalstī, kura dienā, kad dzīvnieki uzņemti centrā, vismaz 6 mēnešus bijusi brīva
no vezikulārā stomatīta (VS),]
( 4)
vai [II.3.2. izmantojot asins paraugu (5), kas ņemts 14 dienās pirms nonākšanas centrā, ir testēti ar vīrusa
neitralizācijas testu vezikulārā stomatīta (VS) noteikšanai ar serumu atšķaidījumā 1 pret 12, un
iegūtais rezultāts bijis negatīvs;]
II.3.3. ir no saimniecībām, kas dienā, kad dzīvnieku pieņem centrā, atbildušas II.2.2. punkta prasībām;
II.4.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.4.1. kam brīdī, kad tie uzņemti spermas vākšanas centrā, un spermas ievākšanas dienā nav novērotas
nekādas infekcijas slimību vai lipīgu slimību klīniskās pazīmes;
II.4.2. kas pirms spermas ievākšanas datuma 30 dienas turēti saimniecībās, kur minētajā periodā nevienam
zirgam nav novērotas zirgu virusālā arterīta vai ķēvju kontagiozā metrīta klīniskās pazīmes;
II.4.3. kas vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās ievākšanas, kā arī no pirmā II.4.5.1., II.4.5.2. un/vai
II.4.5.3. punktā minētā parauga ņemšanas līdz vākšanas perioda beigām nav izmantoti dabiskai
pārošanai;
II.4.4. kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā ir veikti šādi vismaz OIE “Sauszemes dzīvnieku
slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” attiecīgās nodaļas prasībām atbilstoši testi,
izmantojot paraugus, kas ņemti saskaņā ar kādu no programmām, kuras detalizēti aprakstītas
II.4.5. punktā:
( 4)( 6)
vai nu[II.4.4.1. imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests) uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), un
iegūtais rezultāts ir negatīvs; ]
( 4)( 6)
vai [II.4.4.1. ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
un ( 4)vai nu [II.4.4.2. seruma neitralizācijas tests uz zirgu virusālo arterītu (EVA), un seruma atšķaidījumā viens
pret četri iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
( 4)
vai
[II.4.4.2. izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, vīrusa izolācijas tests uz zirgu virusālo
arterītu (EVA), un iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
un
II.4.4.3. ierosinātāja identifikācijas tests uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), ar Taylorella
equigenitalis izolēšanu pēc 7 līdz 14 dienu audzēšanas, veikts divas reizes ar paraugiem,
kas ar septiņu dienu starplaiku ņemti no pirmsejakulācijas šķidruma vai spermas parauga,
un no ģenitāliju noslaucījumiem, kas ņemti vismaz no dzimumlocekļa apvalka,
urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes, un visos gadījumos rezultāts bijis negatīvs;
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II.4.5. kam, visos gadījumos iegūstot II.4.4. punktā norādītos rezultātus, ir veikta vismaz viena no testu
programmām(7), kuras detalizētas II.4.5.1., II.4.5.2. un II.4.5.3. punktā:
II.4.5.1. donorērzelis spermas vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas pirms I daļā
minētās spermas vākšanas un tās ievākšanas periodā un šajā periodā neviens no vākšanas
centra zirgu dzimtas dzīvniekiem nav bijis tiešā saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuru
veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.4.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5) pirms spermas
pirmās ievākšanas un vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies vismaz 30 dienu periods,
kā laikā donorērzelis uzturējies centrā;
II.4.5.2. donorērzelis spermas vākšanas centrā uzturējies vismaz 30 dienas pirms spermas pirmās
ievākšanas datuma un I daļā aprakstītās spermas vākšanas periodā, bet no spermas vākšanas
centra tā veterinārārsta atbildībā izvests uz nepārtrauktu laiku, kas nepārsniedz 14 dienas,
vai citi spermas vākšanas centrā esošie zirgu dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā saskarē ar
zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuru veselības statuss ir zemāks.
II.4.4. punktā aprakstītie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5), pirms datuma,
kurā sperma pārošanas sezonā ievākta pirmo reizi, vai pirms ievākšanas periodā tajā gadā,
kurā I daļā aprakstītā sperma ievākta, un vismaz 14 dienas pēc datuma, kurā sācies vismaz
30 dienu periods, kā laikā donorērzelis uzturējies centrā;
II.4.4.1. punktā aprakstītais tests uz zirgu infekciozo anēmiju pēdējoreiz ir veikts,
un
izmantojot asins paraugu (5), kas ņemts ne agrāk kā 90 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā
sperma;
un ( 4)vai nu [viens no II.4.4.2. punktā aprakstītajiem testiem uz zirgu virusālo arterītu pēdējoreiz ir
veikts, izmantojot paraugu, kas ņemts (5), ne agrāk kā 30 dienas, pirms ievākta I daļā
aprakstītā sperma,]
( 4)
vai
[izmantojot alikvotu no visas donorērzeļa spermas, kas ņemta (5) ne vairāk kā 6 mēnešus,
pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma, ir veikts vīrusa izolācijas tests uz zirgu virusālo
arterītu, un rezultāts ir bijis negatīvs, un ar tajā pašā dienā(5) ņemtu asins paraugu zirgu
virusālā arterīta noteikšanai paredzētā seruma neitralizācijas testā ar seruma atšķaidījumu,
kas pārsniedz viens pret četri, rezultāts bijis pozitīvs;]
II.4.4.3. punktā aprakstītais tests uz ķēvju kontagiozo metrītu pēdējoreiz ir veikts ar
un
paraugiem, kas ņemti(5) ne agrāk kā 60 dienas, pirms ievākta I daļā aprakstītā sperma;
II.4.5.3. II.4.4. punktā aprakstītie testi veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti(5) pirms datuma, kurā
pārošanas sezonā sperma ievākta pirmo reizi, vai pirms ievākšanas perioda tajā gadā, kurā
I daļā aprakstītā sperma ievākta,
II.4.4. punktā aprakstītie testi veikti, izmantojot paraugus (5), kas ņemti no 14. līdz 90. dienai
un
pēc I daļā aprakstītās spermas ievākšanas;
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kam ir veikti

un II.4.5. punktā noteiktie testi, izmantojot paraugus, kuri ņemti šādos datumos:

Sākuma datums(5)
Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

II.4.6.

II.3.2.(4)

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
ievākšana

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem(5)
VS(4)
II.3.2.

EIA
II.4.4.1.

EVA II.
4.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.4.4.3.
1. paraugs

2. paraugs

( 4)

vai nu [II.5. antibiotikas spermai nav pievienotas;]
vai [II.5. spermai pievienotas šādas antibiotikas vai antibiotiku kombinācija, ar kuru spermas galīgajā
atšķaidījumā iegūst koncentrāciju, kas ir vismaz(8):
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….…………………………….. ;]
I daļā aprakstītā sperma:
II.6.
II.6.1. ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta apstākļos, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma II nodaļas I daļas 1. punkta un III nodaļas I daļas prasībām;
II.6.2. saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas I daļas 1.4. punktu uz iekraušanas vietu ir
nosūtīta aizplombētā konteinerā, uz kura ir I.19. ailē norādītais numurs.

( 4)

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta” ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes vieta.
I.11. aile.
I.19. aile.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.24. aile.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
I.27. aile.
“Identifikācijas numurs”: kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
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A

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sākuma datums

Datums, kurā ņemti paraugi veselības testiem

Testēšanas
programma

Spermas
identifikācija

II daļa.
Norādījumi, kā aizpildīt tabulu II.4.6. punktā.
Saīsinājumi:
Testēšana uz vezikulāro stomatītu, ja tā vajadzīga saskaņā ar II.3.2. punktu.
VS
EIA-1
Testēšana uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA), pirmā reize
EIA-2
Testēšana uz EIA, otrā reize
EVA-B1
Testēšana uz zirgu virusālo arterītu (EVA) ar asins paraugu, pirmā reize
EVA-B2
Testēšana uz EVA ar asins paraugu, otrā reize
EVA-S1
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, pirmā reize
EVA-S2
Testēšana uz EVA ar spermas paraugu, otrā reize
CEM-11
Testēšana uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM), pirmā reize, pirmais paraugs
CEM-12
Testēšana uz CEM, pirmā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-11
CEM-21
Testēšana uz CEM otrā reize, pirmais paraugs
CEM-22
Testēšana uz CEM, otrā reize, otrais paraugs, ņemts 7 dienas pēc CEM-21
Norādījumi
Par katru spermas paraugu, kas saskaņā ar I.27. aili identificēts A slejā, B slejā jānorāda testu programma
(II.4.5.1., II.4.5.2. un/vai II.4.5.3. punkts) un C un D slejā jānorāda prasītie dati.
Datumi, kad, kā prasīts II.4.5.1., II.4.5.2. un II.4.5.3. punktā, pirms I daļā aprakstītās spermas pirmās ievākšanas
ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai, jāieraksta tabulas 5. līdz 9. slejas augšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk
dotajā paraugā apzīmētas ar saīsinājumiem EIA-1, EVA-B1 vai EVA-S1 un CEM-11 un CEM-12.
Datumi, kad saskaņā ar II.4.5.2. vai II.4.5.3. punktu ņemti paraugi atkārtotai laboratoriskai testēšanai, jāieraksta
tabulas 5.–9. slejas apakšējā rindā, proti, slejās, kas tālāk dotajā piemērā apzīmētas ar EIA-2, EVA-B2 vai EVAS2 un CEM-21 un CEM-22.

donordzīvnieka
uzturēšanās
vieta

spermas
vākšana

VS
II.3.2.

B

C

D

VS

EIA
II.4.4.1.

EVA
II.4.4.2.
asins
paraugs

spermas
paraugs

CEM
II.4.4.3.
1.
paraugs.

2. paraugs.

EIA-1

EVA-B1

EVA-S 1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S 2

CEM-21

CEM-22.

Zirgu spermu ir atļauts importēt no trešās valsts, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikuma 1. slejā, ja vien sperma ir ievākta tādā trešās valsts teritorijas daļā, kas norādīta minētā
pielikuma 2. slejā, no donorērzeļa, kurš pieder pie minētā pielikuma 3. slejā norādītas zirgu kategorijas.
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu
norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
Lieko svītrot.
Datumu ierakstīt II.4.6. punktā dotajā tabulā (sk. piezīmju II daļas norādījumus).
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic attiecībā
uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir brīva no zirgu
infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šī sperma ievākta, kā arī tā laikā Islandē no ārpuses nav ievesti
zirgi, to sperma, olšūnas un embriji.
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Svītrot programmas, ko attiecībā uz sūtījuma saturu nepiemēro.
Nosaukumi un koncentrācijas.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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62. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU SPERMAS KRĀJUMU SŪTĪJUMUS. ZIRGU
SPERMA, KAS IEVĀKTA, APSTRĀDĀTA UN GLABĀTA SASKAŅĀ AR
DIREKTĪVU 92/65/EEK PIRMS 2010. GADA 1. SEPTEMBRA UN PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪTA NO SPERMAS VĀKŠANAS CENTRA, KURĀ SPERMA
IEVĀKTA (PARAUGS “EQUI-SEM-D-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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VALSTS

Se rtifikāta paraugs “EQUI-SEM-D-ENTRY”

II. Informācija par ve selību

Es,
apakšā
parakstījies
eksportētājvalsts
nosaukums) oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II daļa. Apliecinājums

II.1.3.
II.1.3.1.

II.1.3.2.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.

L 113/887

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

(1)……….…………..........……………….…(eksportētājvalsts

spermas vākšanas centrs (2), kurā sperma, kas aprakstīta I daļā, ir ievākta, apstrādāta un glabāta
eksportēšanai uz Eiropas Savienību:
ir apstiprināts un kompetentās iestādes uzraudzīts saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
I nodaļas nosacījumiem;
ir atradies tādā eksportētājvalsts teritorijā vai, ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK(3) 13. pantu bijusi
spēkā reģionalizācija, tādā tās teritorijas daļā, kura spermas ievākšanas dienā līdz tās nosūtīšanas dienai
bijusi brīva no:
−
Āfrikas zirgu mēra — saskaņā ar ES tiesību aktiem;
−
Venecuēlas zirgu encefalomielīta — 2 gadus;
−
no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas — 6 mēnešus;
pēdējās 30 dienas pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas dienai dzīvnieku veselības iemeslu
dēļ nav bijis pakļauts aizliegumam, kurā bijis viens no šādiem nosacījumiem:
ja visi pret slimību uzņēmīgie dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā, nav nokauti vai nonāvēti, aizliegums
ilgst:
−

attiecībā uz zirgu encefalomielītu — 6 mēnešus no dienas, kad ar šo slimību slimie zirgu dzimtas
dzīvnieki nokauti;

−

attiecībā uz zirgu infekciozo anēmiju — tik ilgi, kamēr, ar triju mēnešu starplaiku izdarot divus
Koginsa testus ar paraugiem, kuri pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas paņemti no pārējiem
dzīvniekiem, iegūtie rezultāti bijuši negatīvi;

−
attiecībā uz vezikulāro stomatītu — 6 mēnešus;
−
attiecībā uz trakumsērgu — 1 mēnesi kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
−
attiecībā uz Sibīrijas mēri — 15 dienas kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;
ja visi pret slimību uzņēmīgo sugu dzīvnieki, kas atradušies saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti un telpas
ir dezinficētas, aizliegums ilgst 30 dienas vai Sibīrijas mēra gadījumā — 15 dienas no dienas, kad
pienācīgi pabeigta pēc dzīvnieku iznīcināšanas nepieciešamā telpu dezinfekcija;
pēdējās 30 dienas pirms spermas ievākšanas un līdz tās nosūtīšanas dienai tajā atradušies tikai tādi zirgu
dzimtas dzīvnieki, kam nebija zirgu virusālā arterīta un ķēvju kontagiozā metrīta klīnisko pazīmju;
pirms ievešanas šajā spermas vākšanas centrā donorērzeļi un citi šajā centrā esošie zirgu dzimtas
dzīvnieki:
3 mēnešus (vai kopš ievešanas, ja tie šajos 3 mēnešos ir tieši importēti no kādas Eiropas Savienības
dalībvalsts) pastāvīgi uzturējušies tādā eksportētājvalsts teritorijā, vai, ja bijusi spēkā reģionalizācija, tādā
eksportētājvalsts teritorijas daļā(4), kura minētajā periodā bijusi brīva no:

−
−
−
−
( 4)
vai nu[II.2.2.

Āfrikas zirgu mēra — saskaņā ar ES tiesību aktiem;
Venecuēlas zirgu encefalomielīta — 2 gadus;
zirgu ļaunajiem ienāšiem — 6 mēnešus;
vaislas sērgas — 6 mēnešus;
cēlušies tādā eksportētājvalsts teritorijā, kura dienā, kad dzīvnieki uzņemti centrā, vismaz
6 mēnešus bijusi brīva no vezikulārā stomatīta;]
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( 4)

vai

[II.2.2.

ar vīrusa neitralizācijas testu testēti uz vezikulāro stomatītu, izmantojot asins paraugu, kas
ņemts.............................(5), un tas noticis 14 dienu laikā pirms nonākšanas centrā, un seruma
atšķaidījumā 1 pret 12 iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
II.2.3.
ir no saimniecībām, kas dienā, kad dzīvnieku pieņem centrā, atbildušas II.1.3. punkta prasībām;
II.3.
I daļā aprakstītā sperma ir ievākta no donorērzeļiem:
II.3.1.
kam spermas ievākšanas dienā nav novērotas infekcijas slimības vai lipīgas slimības klīniskās pazīmes;
II.3.2.
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas nav izmantoti lecināšanai;
II.3.3.
kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas turēti saimniecībās, kurās nevienam zirgam nav
novērotas zirgu virusālā arterīta klīniskās pazīmes;
kas vismaz 60 dienas pirms spermas ievākšanas turēti saimniecībās, kurās nevienam zirgam nav
II.3.4.
novērotas ķēvju kontagiozā metrīta klīniskās pazīmes;
kas, cik man zināms un ciktāl varēju noskaidrot, 15 dienas tieši pirms spermas ievākšanas nav bijuši
II.3.5.
saskarē ar infekcijas slimības vai lipīgas slimības skartiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;
kam saskaņā ar II.3.7. punktā minēto testu programmu kompetentās iestādes atzītā laboratorijā ir veikti
II.3.6.
šādi dzīvnieku veselības testi:
II.3.6.1. uz zirgu infekciozo anēmiju: imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests), un iegūtais rezultāts ir
negatīvs (6);
( 4)
vai nu[II.3.6.2. uz zirgu virusālā arterīta infekciju: seruma neitralizācijas tests ar seruma atšķaidījumu 1:4, un
iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
( 4)
vai [II.3.6.2. uz zirgu virusālo arterītu: vīrusa izolācijas tests ar visas spermas alikvotu, un iegūtais rezultāts
bijis negatīvs;]
II.3.6.3. uz ķēvju kontagiozo metrītu: noteikšanas tests, ko veic divas reizes ar septiņu dienu starplaiku, no
pirmsejakulācijas šķidruma vai spermas parauga un ģenitāliju noslaucījumiem, kas ņemti vismaz no
dzimumlocekļa apvalka, urīnizvadkanāla un urīnizvadkanāla bedrītes, izolējot Taylorella equigenitalis,
un iegūtais rezultāts visos gadījumos bijis negatīvs;
II.3.7.
kam veikta viena no šādām testu programmām(7):
II.3.7.1. donorērzelis vākšanas centrā pastāvīgi uzturējies vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas un
ievākšanas periodā, un šajā periodā neviens zirgu dzimtas dzīvnieks vākšanas centrā nav bijis tiešā
saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks nekā donorērzeļiem;
II.3.6. punktā noteiktie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti ………………………..(5) un
………………………..(5), vismaz 14 dienas pēc iepriekš minētā uzturēšanās perioda sākuma un vismaz
pārošanas sezonas sākumā;
II.3.7.2. donorērzelis vākšanas centrā nav uzturējies pastāvīgi, vai citi centra zirgu dzimtas dzīvnieki ir bijuši tiešā
saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kam veselības statuss ir zemāks nekā donorērzelim;
II.3.6. punktā noteiktie testi ir veikti, izmantojot paraugus, kas ņemti ………………………..(5) un
………………………..(5), vismaz 14 dienas pēc pirmā spermas ievākuma un vismaz pārošanas sezonas
sākumā.
II.3.6.1. punktā noteiktais tests pēdējoreiz veikts, izmantojot asins paraugu, kas ņemts ne agrāk kā
120 dienas, pirms ………………………..(5) ievākta sperma;
( 4)
vai nu [II.3.6.2. punktā aprakstītais tests pēdējo reizi ir veikts ne agrāk kā 30 dienas pirms spermas
ievākšanas…………………..(5);]
( 4)
vai
[tas, ka seropozitīvais ērzelis nav zirgu virusālā arterīta izplatītājs, ir apstiprināts ar vīrusa izolācijas testu,
kas veikts ne agrāk kā vienu gadu pirms spermas ievākšanas …………………………..(5);]
II.3.7.3. II.3.6. punktā noteiktie testi ir veikti saldētas spermas obligātajā 30 dienu glabāšanas periodā un ne agrāk
kā 14 dienas pēc spermas ievākšanas, izmantojot paraugus, kas ņemti …………………… (5) un
……………………. (5);
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I daļā aprakstītā sperma ir ievākta, apstrādāta, glabāta un transportēta saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D
pielikuma II un III nodaļas prasībām.

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts tam, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs
spermas galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta” ir spermas vākšanas centrs, kas ir spermas izcelsmes vieta.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Identifikācijas numurs”: kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.

II daļa.
Zirgu spermu ir atļauts importēt no trešās valsts, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikuma 1. ailē, ja vien sperma ir ievākta tādā trešās valsts teritorijas daļā, kas norādīta minētā
pielikuma 2. ailē, no donorērzeļa, kurš pieder pie minētā pielikuma 3. slejā norādītas zirgu kategorijas.
(2)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, kas saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta
b) apakšpunktu norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(3)
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
(4)
Lieko svītrot.
(5)
Ierakstīt datumu.
(6)
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic
attiecībā uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir
brīva no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šī sperma ievākta, kā arī tā laikā Islandē no
ārpuses nav ievesti zirgi, to sperma, olšūnas un embriji.
(7)
Svītrot programmas, ko attiecībā uz sūtījuma saturu nepiemēro.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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63. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS. ZIRGU
OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692 PĒC
2021. GADA 20. APRĪĻA UN KO NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI
IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI
RADĪJUSI (PARAUGS “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.
I.11.

Iz ce lsmes reģions
Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

Kods

I.10.
I.12.

Galamērķa reģions
Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Kods

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/891

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II. Informācija par ve selību

II daļa. Apliecinājums

31.3.2021.

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1. šī sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1) in vitro radītie embriji(1)/ mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti
I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un iegūta(-i) no donordzīvniekiem, kuri cēlušies:
II.1.1. tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1. no kuras Savienībā ir atļauts ievest zirgu oocītus (1)/embrijus (1) un kura ir norādīta
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā;
II.1.1.2. kurā ir jāziņo par tādām slimībām kā Āfrikas zirgu mēris, Venecuēlas zirgu
encefalomielīts, Burkholderia mallei infekcija (zirgu ļaunie ienāši), tripanosomoze
(Trypanosoma evansi), vaislas sērga (Trypanosoma equiperdum), zirgu infekciozā
anēmija, trakumsērgas vīrusa infekcija, Sibīrijas mēris, zirgu virusālā arterīta infekcija un
ķēvju kontagiozais metrīts (Tayorella equigenitalis);
II.1.1.3. kura vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz
datumam, kurā tie nosūtīti, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692
22. panta 2. punkta a) apakšpunktu bijusi brīva no Āfrikas zirgu mēra, un kurā vismaz
12 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz datumam, kurā
tie nosūtīti, saskaņā ar minētās regulas 22. panta 4. punkta b) apakšpunktu pret Āfrikas
zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts;
II.1.1.4. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu;
II.1.2. no objekta tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
( 1)

vai nu [II.1.2.1. kurā vismaz 36 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem);]
( 1)
vai [II.1.2.1. kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz
datumam, kurā tie nosūtīti, nav ziņots par Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem
ienāšiem), un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota
zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]
( 1)
vai nu [II.1.2.2. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par vaislas sērgu;]
( 1)
vai [II.1.2.2. kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz
datumam, kurā tā nosūtīta, nav ziņots par vaislas sērgu, un Komisija ir atzinusi
uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos
6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]
( 1)
vai nu [II.1.2.3. kurā vismaz 24 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz to
nosūtīšanas datumam nav ziņots par tripanosomozi (Trypanosoma evansi);]

31.3.2021.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

Se rtifikāta paraugs “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”
( 1)

II.2.

L 113/893

vai [II.1.2.3. no izcelsmes objekta, kurā vismaz 6 mēnešus tieši pirms oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) un līdz datumam, kurā tie nosūtīta, nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes
objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]
(1)
(1)
oocīti /embriji , kuri aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem, kas cēlušies objektā,
II.2.1. kurā 30 dienās pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi), un
( 1)
vai nu [par tripanosomozi šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1);]
( 1)
vai [pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) šajā objektā ir ziņots par
tripanosomozi, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz šo objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz objektā atlikušie dzīvnieki, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc
pēdējā inficētā dzīvnieka izvešanas no objekta, ar kādu no Komisijas Deleģētās regulas
(ES) 2020/688 I pielikuma 3. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz
tripanosomozi, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
vai [vismaz 30 dienas kopš datuma, kurā izdarīta tīrīšana vai dezinfekcija pēc tam, kad
objektā nonāvēts un iznīcināts vai nokauts pēdējais sarakstā norādītas sugas dzīvnieks;]]
II.2.2. kurā iepriekšējos 6 mēnešus pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) ievākšanas nav
ziņots par vaislas sērgu, un
( 1)
vai nu [par vaislas sērgu šajā objektā nav ziņots pēdējos 2 gadus pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1);]
( 1)
vai [pēdējos 2 gados pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) šajā objektā ir ziņots par
vaislas sērgu, un kopš pēdējā uzliesmojuma uz šo objektu pastāvīgi attiekušies pārvietošanas
ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kas ņemti vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad inficētie dzīvnieki
nonāvēti un iznīcināti vai nokauti vai inficētie nekastrētie vīrišķās kārtas zirgi izkastrēti,
objektā atlikušie zirgi, izņemot kastrētus vīrišķās kārtas zirgus, ar kādu no Deleģētās
regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 8. daļā dotajām diagnostikas metodēm ir testēti uz
vaislas sērgu, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;]]
( 1)
vai
[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā nonāvēts un
iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
II.2.3. kurā iepriekšējās 90 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) ievākšanas nav
ziņots par zirgu infekciozo anēmiju, un
( 1)
vai nu [par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā nav ziņots pēdējos 12 mēnešus pirms šo
oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1);]
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( 1)

[par zirgu infekciozo anēmiju šajā objektā ir ziņots pēdējos 12 mēnešos pirms šo oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1), un kopš pēdējā uzliesmojuma uz objektu pastāvīgi attiekušies
pārvietošanas ierobežojumi:
( 1)
vai nu [līdz, izmantojot paraugus, kuri pēc tam, kad inficētie dzīvnieki nonāvēti un iznīcināti vai
nokauti, un objekts iztīrīts un dezinficēts, ņemti divos piegājienos vismaz ar trīs mēnešu
intervālu, objektā atlikušie zirgi ar Deleģētās regulas (ES) 2020/688 I pielikuma 9. daļā
doto diagnostikas metodi testēti uz zirgu infekciozo anēmiju, un iegūtie rezultāti ir
negatīvi;]]
( 1)
vai
[pagājušas vismaz 30 dienas pēc tam, kad pēdējais dzīvnieks objektā nonāvēts un
iznīcināts vai nokauts, un telpas iztīrītas un dezinficētas;]]
( 1)
[II.3.in vivo iegūtos embrijus, kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi, apstrādājusi, glabājusi un nosūtījusi tāda embriju
vākšanas brigāde(2),
II.3.1. kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.3.2. kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. daļā;]
( 1)
[II.3.oocītus (1)/ in vitro radītos embrijus (1)/mikromanipulētos embrijus (1), kas aprakstīti I daļā, ir ievākusi vai
radījusi, apstrādājusi un glabājusi, kā arī nosūtījusi embriju ieguves brigāde(2):
II.3.1. kura ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināta un norādīta sarakstā;
II.3.2. kura atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un
aprīkojumu ir izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 2. un 3. daļā;]
II.4. oocīti(1)/embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir iegūti no donordzīvniekiem:
II.4.1. kas vismaz pēdējās 40 dienas pirms šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav vakcinēti
pret Āfrikas zirgu mēri;
II.4.2. kas vismaz pēdējās 60 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) nav vakcinēti pret
Venecuēlas zirgu encefalomielītu;
II.4.3. kas vismaz 3 mēnešus pirms datuma, kurā ievākti(1)/iegūti(1) oocīti(1)/embriji(1), atradušies kādā
trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kas ir minēta I.7. ailē;
II.4.4. kas vismaz 30 dienas pirms oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas (1)/radīšanas (1) datuma un to ievākšanas
periodā
II.4.4.1. turēti objektos, kuri neatrodas ierobežojumu zonā, kas izveidota Āfrikas zirgu mēra,
Burkholderia mallei infekcijas (zirgu ļauno ienāšu) vai attiecībā uz zirgiem relevantas
jaunradušās slimības gadījumu dēļ;
II.4.4.2. turēti vienā objektā, kurā nav ziņots par Venecuēlas zirgu encefalomielītu, vaislas sērgu,
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), zirgu infekciozo anēmiju, ķēvju kontagiozo metrītu,
trakumsērgas vīrusa infekciju un Sibīrijas mēri;
II.4.4.3. nav saskārušies ar dzīvniekiem no objektiem, kuri sakarā ar II.4.4.1. punktā minēto
slimību gadījumiem atrodas ierobežojumu zonā, vai no objektiem, kuri neatbilst
II.4.4.2. punktā minētajiem nosacījumiem;
II.4.5. kas vismaz 30 dienas līdz šo oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas datumam un no II.4.8.1. un
II.4.8.2. punktā minēto pirmo paraugu ņemšanas datuma līdz šo oocītu (1) / embriju (1) ievākšanas
datumam nav izmantoti dabiskai pārošanai;
vai
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II.4.6. ko ir izmeklējis brigādes veterinārārsts vai brigādes loceklis, un oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas (1)/radīšanas (1) dienā tiem nebija vērojami pārnēsājamu slimību simptomi vai klīniskās
pazīmes;
II.4.7. kas ir individuāli identificēti, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2020/692 21. panta 2. punktā;
II.4.8. kam tālāk aprakstītajā veidā veikti šādi Deleģētās (b) regulas (ES) 2020/686 II pielikuma 4. daļas
II nodaļas 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētie testi:
( 3)
[II.4.8.1. uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa
tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot negatīvu rezultātu ar asins
paraugu, kurš ņemts ….(4), kas ir ne agrāk kā 14 dienas pēc II.4.5. punktā minētā perioda
sākuma datuma, un
testu pēdējoreiz veicot ar asins paraugu, kurš
ņemts……………………. (4); un tas nav agrāk kā 90 dienas pirms datuma, kurā ievāktas(i) ievešanai Savienībā paredzētās(-ie) olšūnas (1)/embriji(1);]
II.4.8.2. uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): izmantojot divus paraugus (noslaucījumus), kas
II.4.5. punktā minētajā periodā ņemti vismaz no donorķēves klitora bedrītes un klitora
sinusu gļotādas, ir veikts ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;
( 1)
vai nu [II.4.8.2.1. divās reizēs ar vismaz 7 dienu starplaiku, ………………..(4) ………… un (4),
pēc vismaz 7 dienu audzēšanas mikroaerofilos apstākļos izolējot Taylorella
equigenitalis; audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka vai, ja transportēšanas laikā paraugus glabā atvēsinātus,
48 stundās;]
( 1)
un/vai [II.4.8.2.2. vienā reizē………………..(4) uz Taylorella equigenitalis genomu ar
polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, kas izdarīta 48 stundās
pēc paraugu ņemšanas no donordzīvnieka;]
II.4.8.2.1. un II.4.8.2.2. punktā minētie paraugi nekādā gadījumā nav ņemti agrāk kā
7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu (vietēja ārstēšana) pēc donorķēves ārstēšanas ar
antibakteriāliem līdzekļiem un pirms nosūtīšanas uz laboratoriju ir ievietoti transporta
barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē;
oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīti I daļā, ir:
II.5.1. ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas Deleģētās
regulas (ES) 2020/686 III pielikuma 2.(1)/3.(1)/4.(1)/5.(1) un 6. daļā;
II.5.2. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692
83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.5.3. transportēta(-i) konteinerā:
II.5.3.1. kuru embriju vākšanas vai ieguves brigāde tās veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta
atbildībā pirms nosūtīšanas ir aizplombējusi un numurējusi, un uz plombas ir I.19. ailē
norādītais numurs;
II.5.3.2. kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;
( 1)( 5)
[II.5.3.3. kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]
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( 1)( 6)

[II.5.4. ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kurš ir droši un hermētiski noplombēts;
II.5.5. transportēti konteinerā, kur tie nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos nodalījumos, vai papildu
aizsargmaisos.]
( 1)( 7)
[II.6.in vivo iegūtie embriji(1)/in vitro radītie embriji(1)/mikromanipulētie embriji(1), kas aprakstīti I daļā, ir
ieņemti mākslīgā apsēklošanā, izmantojot spermu, kura nāk no tāda spermas vākšanas centra,
reproduktīvo produktu apstrādes objekta vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, ko attiecībā uz
spermas ievākšanu, apstrādi un/vai glabāšanu ir apstiprinājusi tādas trešās valsts, tās teritorijas vai zonas
kompetentā iestāde, kura attiecībā uz zirgu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikumā, vai kādas dalībvalsts kompetentā iestāde(8).]
( 1)( 9)
[II.7.ievākšanas, apstrādes, mazgāšanas vai glabāšanas videi ir pievienotas šādas antibiotikas vai to
maisījumi(10 ): …………………………………………………………………………]
Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu zirgu oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība
nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
“Nosūtīšanas vieta”: embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kas šo oocītu vai embriju
I.11. aile.
sūtījumu nosūtījusi (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un adrese). Tikai
tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429
233. panta 3. punktu ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē:
I.12. aile.
I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
“Galamērķa vieta”: oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese un
unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: marķējums uz pajetes vai cita iepakojuma, kurā ir
sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošie oocīti vai embriji
ievākti vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: embriju vākšanas
vai ieguves brigāde, kas šos oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais
apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.
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II daļa.
(1)
Lieko svītrot.
(2)
Tikai tādas embriju vākšanas/ieguves brigādes, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta 3. punktu
ir norādītas sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(3)
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic
attiecībā uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir
brīva no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šīs olšūnas un embriji vākti un šī sperma
izmantota apaugļošanai, kā arī tā laikā Islandē no ārpuses nav ievesti zirgi, to sperma, olšūnas un embriji.
(4)
Ierakstīt datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.
(5)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(6)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē zirgu oocītus, attiecīgus in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(7)
Oocītiem nepiemērot.
(8)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, reproduktīvo produktu apstrādes objekti vai reproduktīvo produktu
glabāšanas centri, kas norādīti sarakstā Komisijas vietnēs:
- trešā valstī, tās teritorijā vai zonā:
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en .

(9)
(10)

- dalībvalstī: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
Ja ir pievienotas antibiotikas, šis apliecinājums ir obligāts.
Pievienotās (-o) antibiotikas(-u) nosaukums(-i) un tās(to) koncentrācija.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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64. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU KRĀJUMU SŪTĪJUMUS.
ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2014. GADA
30. SEPTEMBRA UN PIRMS 2021. GADA 21. APRĪĻA UN KO PĒC 2021. GADA
20. APRĪĻA NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA
ŠOS OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “EQUIOOCYTES-EMB-B-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

L 113/899

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

(1)……….…………..........……………….…(eksportētājvalsts
Es,
apakšā
parakstījies
eksportētājvalsts
nosaukums) oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II.1.

olšūnas (2)/embriji2 , kas aprakstīti I daļā:

II.1.2.

ir I.11. ailē aprakstītās brigādes (3) ievāktas(-i)(2)/radīti(2), un šī brigāde ir apstiprināta un uzraudzīta
saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK(4) D pielikuma I nodaļas III daļu, un vismaz reizi kalendārajā gadā to ir
inspicējis oficiāls veterinārārsts;
ir ievāktas(-i)(2)/radīti(2), apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas
II daļas prasībām;
ir ievākti vietā, kas ir nodalīta no pārējām telpu vai saimniecības daļām, ir labā stāvoklī un pirms
ievākšanas ir iztīrīta un dezinficēta;
laboratorijas telpās, kuras neatrodas II.1.6. ailē minēto aizlieguma vai karantīnas pasākumu zonā, ir
pārbaudīti, apstrādāti un iesaiņoti nodalījumā, kas atdalīts no to iekārtu un materiālu glabāšanas
nodalījuma, kurus izmanto saskarē ar donordzīvniekiem, un no teritorijas, kurā rīkojas ar
donordzīvniekiem;
ir no donorķēvēm:
II.1.6.1. kas 3 mēnešus (vai, ja tās šajos 3 mēnešos tieši importētas no kādas Savienības dalībvalsts,
kopš ievešanas) pastāvīgi uzturējušās eksportētājvalstī, vai, ja saskaņā ar Direktīvas
2009/156/EK(5)13. pantu spēkā ir reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts daļā, kura minētajā
laikā

II.1.3.
II.1.4.

II daļa. Apliecinājums

II.1.5.

II.1.6.

netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu
uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;
−
vismaz 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
−
vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
kas cēlušās eksportētājvalstī, kura ievākšanas dienā vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no
vezikulārā stomatīta (VS),]
kas saskaņā ar attiecīgo Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatas
nodaļu, izmantojot asins paraugu, kas ………………… ņemts (6) 30 dienās pirms
olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas, ir testētas uz vezikulāro stomatītu (VS) vīrusa neitralizācijas
testā ar serumu atšķaidījumā 1 pret 32, un iegūtais rezultāts ir negatīvs, vai uz VS testēti ar
ELISA, un iegūtais rezultāts ir negatīvs;
kas pēdējās 30 dienas pirms ievākšanas dienas ir atradušās saimniecībās, kurās notiek
veterinārā uzraudzība un kuras no olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienas līdz to nosūtīšanas
dienai
atbildušas
nosacījumiem,
kas
attiecībā
uz
saimniecībām
noteikti
Direktīvas 2009/156/EK 4. panta 5. punktā, konkrētāk:]
attiecībā uz saldētām olšūnām(2)/embrijiem(2) — kas pēdējās 30 dienas pirms ievākšanas
dienas ir turētas saimniecībās, kurās notiek veterinārā uzraudzība un kuras no
olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienas līdz dienai, kad beidzies obligātais 30 dienu periods,
kurā olšūnas vai embriji jāglabā apstiprinātās telpās, ir atbildušas nosacījumiem, kas attiecībā
uz saimniecībām noteikti Direktīvas 2009/156/ EK 4. panta 5. punktā, konkrētāk:]
−

( 2)

vai nu [II.1.6.2.

( 2)

vai

[II.1.6.2.

( 2)

vai nu [II.1.6.3.

( 2)

vai

[II.1.6.3.
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( 2)

vai nu

[II.1.6.3.1.

pēc zemāk minētas slimības gadījuma ne visi pret šo slimību uzņēmīgo sugu
dzīvnieki, kas atradušies saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, un saimniecība ir
bijusi brīva:
−

no jebkāda zirgu encefalomielīta — vismaz mēnešus no dienas, kad ar
minēto slimību sirgstošie zirgu dzimtas dzīvnieki nokauti,

−

no zirgu infekciozās anēmijas — vismaz tik ilgi, līdz, izdarot
imūndifūzijas reakciju agara gelā (AGID jeb Koginsa testu) ar paraugiem,
kuri pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas no katra atlikušā dzīvnieka ņemti
divos piegājienos ar triju mēnešu starplaiku, iegūtais rezultāts ir negatīvs;

−

no vezikulārā stomatīta — vismaz 6 mēnešus kopš pēdējā dokumentētā
gadījuma;
no trakumsērgas — vismaz 1 mēnesi kopš pēdējā dokumentētā gadījuma;

−

no Sibīrijas mēra — vismaz 15 dienas kopš pēdējā dokumentētā
gadījuma;]
( 2)
vai
[II.1.6.3.1.
pēc zemāk minētas slimības gadījuma visi pret šo slimību uzņēmīgas sugas
dzīvnieki, kas atradušies šajā saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, bet telpas —
dezinficētas un šī saimniecība no dienas, kurā pēc dzīvnieku iznīcināšanas
apmierinoši pabeigta telpu dezinfekcija, vismaz 30 dienas bijusi brīva no
jebkura veida zirgu encefalomielīta, zirgu infekciozās anēmijas, vezikulārā
stomatīta un trakumsērgas, vai vismaz 15 dienas — no Sibīrijas mēra;]
II.1.6.4. kas pēdējās 30 dienas pirms olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas ir turētas saimniecībās, kurās
nevienam zirgu dzimtas dzīvniekam vismaz 60 dienas nav bijušas novērotas ķēvju kontagiozā
metrīta klīniskās pazīmes;
II.1.6.5. kas vismaz 30 dienas līdz šo olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas datumam un no II.1.6.6.1. un
II.1.6.6.2. punktā minēto pirmo paraugu ņemšanas datuma līdz šo olšūnu (2) / embriju (2)
ievākšanas datumam nav izmantotas dabiskai pārošanai;
II.1.6.6. kam kompetentās iestādes atzītā laboratorijā, kura turpmāk minētos testus ir iekļāvusi savā
akreditācijā, kas ir līdzvērtīga tai, kura paredzēta Regulas (EK) Nr. 882/2004(7) 12. pantā, ir
veikti šādi vismaz OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas
attiecīgo nodaļu prasībām atbilstoši testi:
(8)[II.1.6.6.1.
uz zirgu infekciozo anēmiju (EIA): imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb
Koginsa tests) vai arī imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot negatīvu
rezultātu ar asins paraugu, kurš ņemts ….(6), kas ir ne agrāk kā 14 dienas pēc
II.1.6.5. punktā minētā perioda sākuma datuma, un testu pēdējoreiz veicot ar
asins paraugu, kurš ņemts……………………. (6); un tas nav agrāk kā 90 dienas
pirms datuma, kurā ievāktas(-i) importēšanai Savienībā paredzētās(-ie)
olšūnas (2)/embriji(2);]
−
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II.1.6.6.2.

II.1.7.
II.1.8.

uz ķēvju kontagiozo metrītu (CEM): izmantojot divus paraugus (noslaucījumus),
kas II.1.6.5. punktā minētajā periodā ņemti vismaz no donorķēves klitora bedrītes
un klitora sinusu gļotādas, ir veikts ierosinātāja identifikācijas tests, un iegūtais
rezultāts ir negatīvs;
( 2)
vai nu [II.1.6.6.2.1.
divās reizēs ar vismaz 7 dienu starplaiku, ………………..(6)
………… un (6) (datumi), pēc vismaz 7 dienu audzēšanas
mikroaerofilos apstākļos izolējot Taylorella equigenitalis;
audzēšanu sāk 24 stundās pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka vai, ja transportēšanas laikā paraugus glabā
atvēsinātus, 48 stundās,]
( 2)
un/vai [II.1.6.6.2.2.
vienā reizē………………..(6) uz Taylorella equigenitalis genomu
ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai reāllaika PĶR, kas
izdarīta 48 stundu laikā pēc paraugu ņemšanas no
donordzīvnieka;]
II.1.6.6.2.1. un II.1.6.6.2.2. punktā minētie paraugi nekādā gadījumā nav ņemti
agrāk kā 7 dienas (sistēmiska ārstēšana) vai 21 dienu (vietēja ārstēšana) pēc
donorķēves ārstēšanas ar antibakteriāliem līdzekļiem un pirms nosūtīšanas uz
laboratoriju ir ievietoti transporta barotnē ar aktīvo ogli, piem., Amies barotnē;
II.1.6.7. kas, cik man zināms un ciktāl varēju noskaidrot, 15 dienas tieši pirms ievākšanas nav bijušas
saskarē ar infekcijas slimības vai lipīgas slimības skartiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;
II.1.6.8. kam olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienā nav novērotas infekcijas slimības vai lipīgas
slimības klīniskās pazīmes;
ir ievāktas(-i)(2)/radīti(2) pēc datuma, kurā I.11. ailē aprakstīto embriju vākšanas (2)/radīšanas (2) brigādi ir
apstiprinājusi eksportētājvalsts kompetentā iestāde;
vismaz 30 dienas tūlīt pēc to ievākšanas (2)/radīšanas (2) ir apstrādātas(-i) un glabātas(-i) apstiprinātos
apstākļos un transportētas(-i) saskaņā ar nosacījumiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma
III nodaļas II daļas noteikumiem;

II.2.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā(1) / pēc in vitro apaugļošanas (2), izmantojot
spermu, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK(9) prasībām un ir no spermas vākšanas centriem, kuri
apstiprināti saskaņā ar minētās direktīvas 11. panta 2. punktu vai 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu un
attiecīgi atrodas tādā Savienības dalībvalstī, trešā valstī vai trešās valsts teritorijas daļās, kas norādītas
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikuma 2. un 4. slejā un no kā saskaņā ar minētās
regulas 4. pantu un atbilstoši minētās regulas I pielikuma 11., 12., un 13. slejai ir atļauts importēt zirgu
spermu, kura ievākta no reģistrētiem zirgiem, reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem vai vaislai
paredzētiem un produktīviem zirgu dzimtas dzīvniekiem(10)(11);

(12)[II.3.

olšūnas, kas ir izmantotas I daļā aprakstīto embriju in vitro ieguvei, atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma prasībām un jo īpaši prasībām, kas izvirzītas šā pielikuma II.1.1. līdz II.1.8. punktā.]

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu zirgu oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība
nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
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Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura olšūnas/embrijus ir ievākusi/ieguvusi,
I.11. aile.
apstrādājusi, glabājusi un apstiprinājusi saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta
b) apakšpunktu un norādīta Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
I.19. aile.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
I.24. aile.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
I.27. aile.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūtas olšūnas, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
II daļa.
Tikai tādas trešās valstis vai to teritorijas daļas, kuras norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES)
2021/404 XII pielikuma 1. slejā un no kurām, kā tas norādīts minētā pielikuma 3. slejā, Savienībā atļauts arī
ievest zirgus, kas nav paredzēti nokaušanai.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, kas saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta
3. punktu norādītas sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā
uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas
dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas
90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).
(5)
Padomes Direktīva 2009/156/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz
zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (OV L 192, 23.7.2010, 1. lpp.).
(6)
Ierakstīt datumu (sk. norādījumus piezīmju II daļā).
(7)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai
nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un
dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165., 30.4.2004., 1. lpp.).
(8)
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (AGID jeb Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav
jāveic attiecībā uz zirgu dzimtas donordzīvniekiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja
vien Islande joprojām ir brīva no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šīs olšūnas un embriji
vākti un šī sperma izmantota apaugļošanai, kā arī tā laikā Islandē no ārpuses nav ievesti zirgu dzimtas
dzīvnieki, to sperma, olšūnas un embriji.
(1)
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Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, kura piederīga trešajai valstij, tās
teritorijai vai zonai, kas attiecībā uz zirgu spermu norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikumā, vai ES dalībvalsts kompetentā iestāde.
Zirgu spermu ir atļauts importēt no trešām valstīm, kas norādītas Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2018/659 I pielikuma 2. slejā, ja vien sperma ir ievākta tādā trešās valsts teritorijas daļā, kas norādīta
minētā pielikuma 4. slejā, no donorērzeļa, kurš pieder pie zirgu dzimtas dzīvnieku kategorijas, kura pozitīvi
norādīta minētā pielikuma 11., 12 vai 13. slejā.
Olšūnām nepiemērot.
Dzēst, ja neviens no sūtījumā ietilpstošajiem embrijiem nav radīts ar olšūnu in vitro apaugļošanu.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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65. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZIRGU OOCĪTU UN EMBRIJU KRĀJUMU SŪTĪJUMUS.
ZIRGU OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN
GLABĀTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 92/65/EEK PĒC 2010. GADA 31. AUGUSTA
UN PIRMS 2014. GADA 1. OKTOBRA UN KO PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA
NOSŪTĪJUSI EMBRIJU VĀKŠANAS VAI IEGUVES BRIGĀDE, KURA ŠOS
OOCĪTUS VAI EMBRIJUS IEVĀKUSI VAI RADĪJUSI (PARAUGS “EQUIOOCYTES-EMB-C-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.

Iz ce lsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9.

Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8.

Iz ce lsmes reģions

Kods

I.10.

Galamērķa reģions

Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums

Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

(1)……….…………..........……………….…(eksportētājvalsts
Es,
apakšā
parakstījies
eksportētājvalsts
nosaukums) oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II.1.

olšūnas (2)/embriji2 , kas aprakstīti I daļā:
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.

II daļa. Apliecinājums

II.1.5.

II.1.6.

ir I.11. ailē aprakstītās brigādes (3) ievākti(2)/radīti(2), un šī brigāde ir apstiprināta un uzraudzīta
saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļas III daļu, un vismaz reizi kalendārajā gadā
to ir inspicējis oficiāls veterinārārsts;
ir ievākti(2)/radīti(2), apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III nodaļas
II daļas prasībām;
ir ievākti vietā, kas ir nodalīta no pārējām telpu vai saimniecības daļām, ir labā stāvoklī un pirms
ievākšanas ir iztīrīta un dezinficēta;
laboratorijas telpās, kuras neatrodas II.1.6. ailē minēto aizlieguma vai karantīnas pasākumu zonā, ir
pārbaudīti, apstrādāti un iesaiņoti nodalījumā, kas atdalīts no to iekārtu un materiālu glabāšanas
nodalījuma, kurus izmanto saskarē ar donordzīvniekiem, un no teritorijas, kurā rīkojas ar
donordzīvniekiem;
ir no donorķēvēm:
II.1.6.1. 4 mēnešus (vai, ja tās šajos 3 mēnešos tieši importētas no kādas Eiropas Savienības
dalībvalsts, kopš ievešanas) pastāvīgi uzturējušās eksportētājvalstī, vai, ja saskaņā ar
Direktīvas 2009/156/EK(3)13. pantu bijusi spēkā reģionalizācija, tādā eksportētājvalsts
daļā, kura minētajā laikā:
netika saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta a) un
b) apakšpunktu uzskatīta par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri;
−
vismaz 2 gadus bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta;
−
vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no zirgu ļaunajiem ienāšiem un vaislas sērgas;
kas cēlušās eksportētājvalstī, kura ievākšanas dienā vismaz 6 mēnešus bijusi brīva no
vezikulārā stomatīta;]
kas ar vīrusa neitralizācijas testu ir testētas uz vezikulāro stomatītu, izmantojot asins
paraugu, kas ņemts………………… (5), un tas noticis 30 dienu laikā pirms ievākšanas,
un seruma atšķaidījumā 1 pret 12 iegūtais rezultāts ir negatīvs;]
kas pēdējās 30 dienas pirms ievākšanas ir atradušās saimniecībās, kurās notiek
veterinārā uzraudzība un kuras no olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienas līdz to
nosūtīšanas dienai atbildušas nosacījumiem, kas attiecībā uz saimniecībām noteikti
Direktīvas 2009/156/EK 4. panta 5. punktā, konkrētāk:]
kas pēdējās 30 dienas pirms ievākšanas dienas ir turētas saimniecībās, kurās notiek
veterinārā uzraudzība un kuras no olšūnu (2)/embriju (2) ievākšanas dienas līdz — attiecībā
uz saldētām olšūnām(2)/embrijiem(2) — dienai, kad beidzies obligātais 30 dienu periods,
kurā olšūnas vai embriji jāglabā apstiprinātās telpās, ir atbildušas nosacījumiem, kas
attiecībā uz saimniecībām noteikti Direktīvas 2009/156/EK 4. panta 5. punktā,
konkrētāk:]
−

( 2)

vai nu[II.1.6.2.

( 2)

vai

( 2)

[II.1.6.2.

vai nu[II.1.6.3.

( 2)

vai

[II.1.6.3.
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( 2)

vai nu [II.1.6.3.1.

pēc zemāk minētas slimības gadījuma ne visi pret šo slimību uzņēmīgo sugu
dzīvnieki, kas atradušies saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, un
saimniecība ir bijusi brīva:
−

no jebkāda zirgu encefalomielīta — vismaz 6 mēnešus no dienas, kad
ar minēto slimību sirgstošie zirgu dzimtas dzīvnieki nokauti;

−

no zirgu infekciozās anēmijas — vismaz tik ilgi, līdz, izdarot
imūndifūzijas reakciju agara gelā (Koginsa testu) ar paraugiem, kuri
pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas no katra atlikušā dzīvnieka ņemti
divos piegājienos ar triju mēnešu starplaiku, ir iegūts negatīvs
rezultāts,

−

no vezikulārā stomatīta
dokumentētā gadījuma;

−

no trakumsērgas — vismaz 1 mēnesi kopš pēdējā dokumentētā
gadījuma;

vai

II.1.6.4.
II.1.6.5.
II.1.6.6.

II.1.6.7.

II.1.6.8.

vismaz 6 mēnešus

kopš

pēdējā

no Sibīrijas mēra — vismaz 15 dienas kopš pēdējā dokumentētā
gadījuma;]
[II.1.6.3.1. pēc zemāk minētas slimības gadījuma visi pret šo slimību uzņēmīgas sugas
dzīvnieki, kas atradušies šajā saimniecībā, ir nokauti vai nonāvēti, bet
telpas — dezinficētas un šī saimniecība no dienas, kurā pēc dzīvnieku
iznīcināšanas apmierinoši pabeigta telpu dezinfekcija, vismaz 30 dienas
bijusi brīva no jebkura veida zirgu encefalomielīta, zirgu infekciozās
anēmijas, vezikulārā stomatīta un trakumsērgas, vai 15 dienas — no
Sibīrijas mēra;]
kas pēdējās 30 dienas pirms ievākšanas ir turētas saimniecībās, kurās vismaz 60 dienas
nav novērotas ķēvju kontagiozā metrīta pazīmes;
kas vismaz 30 dienas līdz šo olšūnu vai embriju ievākšanas datumam, kā arī no II.1.6.6.
un II.1.6.7. punktā minēto pirmo paraugu ņemšanas datuma līdz olšūnu vai embriju
ievākšanas datumam nav izmantotas dabiskai pārošanai;
kam uz zirgu infekciozo anēmiju ir veikta imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa
tests) vai imūnfermentatīvās analīzes tests (ELISA), iegūstot negatīvu rezultātu ar asins
paraugu, kurš ņemts ………………(5), un tas bijis 30 dienās pirms olšūnu vai embriju
pirmās ievākšanas datuma, un testu pēdējoreiz veicot ar asins paraugu, kurš
ņemts……………………. (5), un tas nav agrāk kā 90 dienas pirms olšūnu vai embriju
ievākšanas (6);
kam uz ķēvju kontagiozo metrītu ir veikts ierosinātāja identifikācijas tests, no
paraugiem, kas 30 dienās pirms olšūnu vai embriju pirmās ievākšanas dienas divos
secīgos meklēšanās periodos …………(5) un ………………..(5) ņemti no klitora bedrītes
un klitora sinusu gļotādas, un no viena papildu parauga, kas viena meklēšanās perioda
laikā ……………….(5) ņemts no dzemdes kakla, izolējot Taylorella equigenitalis, un
pēc 7 līdz 14 dienu audzēšanas visos gadījumos iegūtais rezultāts ir negatīvs;
kas, cik man zināms un ciktāl varēju noskaidrot, 15 dienas tieši pirms ievākšanas nav
bijušas saskarē ar infekcijas slimības vai lipīgas slimības skartiem zirgu dzimtas
dzīvniekiem;
−

( 2)

—
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II.1.6.9.
II.1.7.
II.1.8.

olšūnu (2)/embriju (2)

kam
ievākšanas dienā nav novērotas lipīgu slimību vai infekcijas
slimību klīniskās pazīmes;
ir ievāktas(-i)(2)/radīti(2) pēc datuma, kurā I.11. ailē aprakstīto embriju vākšanas (2)/radīšanas (2)
brigādi ir apstiprinājusi eksportētājvalsts kompetentā iestāde;
vismaz 30 dienas tūlīt pēc to ievākšanas (2)/radīšanas(2) ir apstrādātas(-i) un glabātas(-i) apstiprinātos
apstākļos un transportētas(-i) saskaņā ar nosacījumiem, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma III nodaļas II daļas noteikumiem;

II.2.

embriji, kas aprakstīti I daļā, ir ieņemti mākslīgā apsēklošanā(2) / pēc in vitro apaugļošanas (2), izmantojot
spermu, kas atbilst Direktīvas 92/65/EEK prasībām un ir no spermas vākšanas centriem, kuri apstiprināti
saskaņā ar minētās direktīvas 11. panta 2. punktu vai 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu un attiecīgi atrodas
tādā Eiropas Savienības dalībvalstī, trešā valstī vai trešās valsts teritorijas daļās, kas norādītas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikuma 2. un 4. slejā un no kā saskaņā ar minētās regulas 4. pantu un
atbilstoši minētās regulas I pielikuma 11., 12., un 13. slejai ir atļauts importēt zirgu spermu, kura ievākta no
reģistrētiem zirgiem, reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem vai vaislai paredzētiem un produktīviem zirgu
dzimtas dzīvniekiem(7)(8);

II.3.

olšūnas, kas izmantotas augstāk aprakstīto embriju in vitro ieguvei, atbilst Direktīvas 92/65/EEK
D pielikuma prasībām un jo īpaši prasībām, kas izvirzītas šā pielikuma II.1.1. līdz II.1.8. punktā(2).

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu zirgu oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība
nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

Nosūtīšanas vieta ir embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura olšūnas/embrijus ir ievākusi/radījusi,
apstrādājusi, glabājusi un apstiprinājusi saskaņā Padomes Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta
b) apakšpunktu un norādīta Komisijas vietnē:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Konteinera identifikācija un plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti embriji vai
mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: kā donordzīvnieka identitāti norādīt dzīvnieka oficiālo identifikāciju.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: Ievākšanas datums šādā formātā: dd/mm/gggg.
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II daļa.
(1)
Tikai tādas trešās valstis vai to teritorijas daļas, kuras norādītas Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2021/404 XII pielikuma 1. slejā un no kurām, kā tas norādīts minētā pielikuma 3. slejā, Savienībā
atļauts arī ievest zirgus, kas nav paredzēti nokaušanai.
(2)
Lieko svītrot.
(3)
Tikai tādas embriju vākšanas vai ieguves brigādes, kas saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta
3. punktu norādītas Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
(5)
Ierakstīt datumu.
(6)
Imūndifūzijas reakcija agara gelā (Koginsa tests) vai ELISA uz zirgu infekciozo anēmiju nav jāveic
attiecībā uz donorzirgiem, kas kopš dzimšanas pastāvīgi uzturējušies Islandē, ja vien Islande joprojām ir
brīva no zirgu infekciozās anēmijas un pirms perioda, kurā šī sperma ievākta, kā arī tā laikā Islandē no
ārpuses nav ievesti zirgu dzimtas dzīvnieki, to sperma, oocīti un embriji.
(7)
Tikai tādi spermas vākšanas centri, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, kura piederīga trešajai valstij, tās
teritorijai vai zonai, kas attiecībā uz zirgu spermu norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404
XII pielikumā, vai ES dalībvalsts kompetentā iestāde.
(8)
Olšūnām nepiemērot.
O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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66. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
REPRODUKTĪVO PRODUKTU APSTRĀDES OBJEKTA:
-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra

(PARAUGS “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprinājuma
Nr.

Valsts

I.13.

Identifikācija

IMSOC numurs

I.2a

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti

I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

I.24.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

Kopē jais paku skaits

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Veids

Valsts ISO kods

31.3.2021.

□ Atvēsināts

□ Saldēts

□ Ie kšējam tirgum

I.23.
I.25.

Pasuga/kategorija
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

reproduktīvo produktu apstrādes objekts (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir apstrādāta(-i) un glabāta(-i):

II daļa. Apliecinājums

II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:
II.1.1.1.

no kuras Savienībā ir atļauts ievest zirgu spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura ir
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā;

II.1.1.2.

kurā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri, Venecuēlas zirgu
encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciji, Sibīrijas mēri, zirgu virusālā arterīta
infekciju un ķēvju kontagiozo metrītu (Tayorella equigenitalis);

II.1.1.3.

kura
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu bijusi brīva no Āfrikas zirgu mēra, un
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas un līdz
datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), saskaņā ar minētās regulas 22. panta 4. punkta
b) apakšpunktu pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts;

II.1.1.4.

kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par Venecuēlas
zirgu encefalomielītu;

II.1.1. ir objekts:
( 2)

vai nu [II.1.2.1.

( 2)

( 2)

kurā
vismaz
36 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz tās(to) nosūtīšanas datumam nav ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem);]

vai [II.1.2.1.

kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), nav ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un Komisija ir atzinusi
uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai pierādītu
infekcijas neesību šajos 6 mēnešos;]

vai nu [II.1.2.2.

kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par vaislas sērgu;]
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( 2)

vai [II.1.2.2.

kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), nav ziņots par
vaislas sērgu, un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā
īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]

vai nu [II.1.2.3.

kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi);]

( 2)

( 2)

vai [II.1.2.3.

kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tie nosūtīta, nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu,
kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas
neesību.]

II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 4. daļā;]
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

II.2.

II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3) un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kurš attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas
prasībām, un
( 2)

vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]

( 2)

un/vai [atrodas………………………….(4), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz zirgu spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes objektu ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

[paraugā “EQUI-SEM-A-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-B-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-C-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-D-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-GP-STORA GE-ENTRY”(5);]]
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II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu apstrādes objekta ir centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.5.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 6)

[II.2.5.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem;]

( 2)( 7)

[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu apstrādes objekts, kurš šo spermas, oocītu
vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
“Galamērķa vieta”: šā spermas, oocītu vai embriju sūtījuma galamērķa objekts (adrese
un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
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I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu apstrādes
objektu. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(-o)
sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Tikai tādi reproduktīvo produktu apstrādes objekti, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
Lieko svītrot.
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikumā,
un ES dalībvalstis.
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
apstrādes objektu.
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Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē zirgu spermu, oocītus, in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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67. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU ZEMĀK SARAKSTĀ NORĀDĪTO REPRODUKTĪVO
PRODUKTU SŪTĪJUMUS, KURI PĒC 2021. GADA 20. APRĪĻA NOSŪTĪTI NO
KĀDA REPRODUKTĪVO PRODUKTU GLABĀŠANAS CENTRA:
-

-

zirgu sperma, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu
(ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pēc
2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra;
tādas zirgu spermas krājumi, kas ievākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK pirms
2010. gada 1. septembra;
zirgu oocīti un embriji, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un
Deleģēto regulu (ES) 2020/692 pēc 2021. gada 20. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti vai radīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK pēc 2014. gada 30. septembra un pirms 2021. gada 21. aprīļa;
tādu zirgu oocītu un embriju krājumi, kas ievākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK
pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra

(PARAUGS “EQUI-GP-STORAGE-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

I daļa. Sūtījuma apraksts

KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts
Pavaddokumenti

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

I.13.

Identifikācija

IMSOC numurs

I.2a

Valsts ISO kods

Veids

Kods

Valsts
Komercdokumenta Nr.

Valsts ISO kods
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□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
I.20. Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti

Plombas Nr.

I.21.

I.22.

I.18.
I.19.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

L 113/919

□ Atvēsināts

□ Saldēts

□ Ie kšējam tirgum

I.23.

I.24.

Kopē jais paku skaits

I.27.
KN kods
Veids

Sūtījuma apraksts
Suga
Pasuga/kategorija
Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

I.25.

Kopē jais daudzums

Identifikācijas
marķējums

I.26.
Identifikācijas numurs
Ievākšanas vai ieguves datums

Skaits
T ests
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b.

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:
II.1.

reproduktīvo produktu glabāšanas centrs (1), kurš aprakstīts I.11. ailē un kurā šī(šie) eksportēšanai uz
Eiropas Savienību paredzētā(-ie) sperma(2)/oocīti(2)/in vivo iegūtie embriji(2)/in vitro radītie
embriji(2)/mikro manipulētie embriji(2) ir glabāta(-i):

II daļa. Apliecinājums

II.1.1. atrodas tādā trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā:

II.1.2.

II.1.1.1.

no kuras Savienībā ir atļauts ievest zirgu spermu (2)/oocītus (2)/embrijus (2) un kura ir
norādīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikuma sarakstā;

II.1.1.2.

kurā ir obligāti jāziņo par šādām slimībām: Āfrikas zirgu mēri, Venecuēlas zirgu
encefalomielītu, Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem),
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), vaislas sērgu (Trypanosoma equiperdum), zirgu
infekciozo anēmiju, trakumsērgas vīrusa infekciju, Sibīrijas mēri, zirgu virusālā arterīta
infekciju un ķēvju kontagiozo metrītu (Tayorella equigenitalis);

II.1.1.3.

kura
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu bijusi brīva no Āfrikas zirgu mēra, un
kurā vismaz 12 mēnešus tieši pirms spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2) ievākšanas un līdz
datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), saskaņā ar minētās regulas 22. panta 4. punkta
b) apakšpunktu pret Āfrikas zirgu mēri nav sistemātiski vakcinēts;

II.1.1.4.

kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par Venecuēlas
zirgu encefalomielītu;
ir objekts:

( 2)

vai nu [II.1.2.1. kurā
vismaz
36 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz tās(to) nosūtīšanas datumam nav ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem);]
( 2)

vai [II.1.2.1. kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), nav ziņots par
Burkholderia mallei infekciju (zirgu ļaunajiem ienāšiem), un Komisija ir atzinusi
uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai pierādītu
infekcijas neesību šajos 6 mēnešos;]

( 2)

vai nu [II.1.2.2. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par vaislas sērgu;]
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( 2)

vai [II.1.2.2. kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), nav ziņots par
vaislas sērgu, un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu, kas izcelsmes objektā
īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas neesību;]

( 2)

vai nu [II.1.2.3. kurā
vismaz
24 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz to nosūtīšanas datumam nav ziņots par tripanosomozi
(Trypanosoma evansi).]
( 2)

vai [II.1.2.3. kurā
vismaz
6 mēnešus
tieši
pirms
spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievākšanas (2)/radīšanas (2) un līdz datumam, kurā tā(tie) nosūtīta(-i), nav ziņots par
tripanosomozi (Trypanosoma evansi), un Komisija ir atzinusi uzraudzības programmu,
kas izcelsmes objektā īstenota zirgu audzēšanā, lai šajos 6 mēnešos pierādītu infekcijas
neesību;]

II.1.2. ir trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes apstiprināts un norādīts sarakstā;
II.1.3. atbilst prasībām, kas attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru un aprīkojumu ir
izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 5. daļā;]
sperma(2)/oocīti(2)/embriji(2), kas aprakstīti I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un

II.2.

II.2.1. ir ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) tādā spermas vākšanas centrā(2)(3)/ar tādas
embriju vākšanas brigādes (2)(3) / embriju ieguves brigādes resursiem(2)(3) un/vai apstrādāta(-i) un
glabāta(-i) tādā reproduktīvo produktu apstrādes objektā(2)(3), un/vai glabāta(-i) tādā reproduktīvo
produktu glabāšanas centrā(2)(3), kurš attiecībā uz pienākumiem, darba procedūrām, infrastruktūru
un aprīkojumu atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/686 I pielikuma 1.(2)/2.(2)/3.(2)/4.(2)/5.(2) daļas
prasībām, un
( 2)

vai nu [atrodas eksportētājvalstī;]

( 2)

un/vai [atrodas………………………….(4), un uz eksportētājvalsti ir importēta(-i) uz tādu nosacījumu
pamata, kuri ir vismaz tikpat stingri kā nosacījumi attiecībā uz zirgu spermas (2)/oocītu (2)/embriju (2)
ievešanu Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 un Deleģēto regulu (ES) 2020/692;]
II.2.2. uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu glabāšanas centru ir pārvietota(-i) saskaņā ar vismaz
tikpat stingriem nosacījumiem, kā aprakstīts:

( 2)

vai nu
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)
un/vai
( 2)

( 2)

[paraugā “EQUI-SEM-A-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-B-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-C-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-SEM-D-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-A-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-B-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-OOCYTES-EM B-C-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”(5);]
[paraugā “EQUI-GP-STORA GE-ENTRY”(5);]]

un/vai [1. paraugā, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(5) III pielikuma 1. daļas A sadaļā;]
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( 2)

un/vai [2. paraugā, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(5) III pielikuma 1. daļas B sadaļā;]

( 2)

un/vai [3. paraugā, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(5) III pielikuma 1. daļas C sadaļā;]

( 2)

un/vai [4. paraugā, kas sniegts Regulas (ES) 2018/659(4) III pielikuma 1. daļas D sadaļā;]

( 2)

un/vai [1. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā(5);]

( 2)

un/vai [2. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ES II pielikuma 2. daļas B iedaļā(5);]

( 2)

un/vai [3. paraugā, kas sniegts Lēmuma 2010/471/ES II pielikuma 2. daļas C iedaļā(5);]

( 2)

un/vai [paraugā, kas sniegts Komisijas Lēmuma 96/539/EK pielikumā(5);]
II.2.3. ir ievākta(-i), apstrādāta(-i) un glabāta(-i) saskaņā ar dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/686 III pielikumā;
II.2.4. ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar Deleģētās regulas
(ES) 2020/692 83. panta a) punkta prasībām, un šis marķējums ir norādīts I.27. ailē;
II.2.5. ir transportēta(-i) konteinerā:
II.2.5.1.

kurš pirms nosūtīšanas no reproduktīvo produktu glabāšanas centra šā centra
veterinārārsta vai oficiāla veterinārārsta atbildībā ir aizplombēts un numurēts, un uz
plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.5.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir jauns
vienreizlietojams konteiners;

( 2)( 6)

[II.2.5.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem produktiem.]

( 2)( 7)

[II.2.6. ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski noplombēts;
II.2.7. ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu fiziskos
nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā.]

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu zirgu spermu, oocītus un embrijus, un izmantojams arī tad, ja
Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
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I daļa.
I.11. aile.

I.12. aile.
I.17. aile.

I.19. aile.
I.24. aile.
I.27. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: reproduktīvo produktu glabāšanas centrs, kurš šo spermas, oocītu
un/vai embriju sūtījumu nosūtījis (unikālais apstiprinājuma numurs, nosaukums un
adrese). Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas
(ES) 2016/429 233. panta 3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
“Galamērķa vieta”: objekts, kurš ir šā spermas, oocītu un/vai embriju sūtījuma
galamērķis (adrese un unikālais reģistrācijas vai apstiprinājuma numurs).
“Pavaddokumenti”: saistītā(-o) oriģinālsertifikāta(-u) numuri atbilst tā(to) atsevišķā(o) oficiālā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u) seriālajam(-iem) numuram(iem), kas spermai, oocītiem un/vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta I daļā, no spermas
vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves
brigādes, kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo
produktu apstrādes objekta, kurā šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti,
un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī sperma, oocīti vai embriji
glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru. Šim sertifikātam jāpievieno minētā(-o) dokumenta(-u) vai minētā(o) sertifikāta(-u) oriģināli vai to oficiāli apliecinātas kopijas.
Plombas numurs.
Kopējam paku skaitam jāatbilst konteineru skaitam.
“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta/centra apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: spermas vākšanas
centrs, kurā sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas vai ieguves brigāde, kura šos
oocītus vai embrijus ievākusi vai radījusi (unikālais apstiprinājuma numurs).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
(1)
Tikai tādi reproduktīvo produktu glabāšanas centri, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē:
(2)
(3)

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
Lieko svītrot.
Tikai tādi apstiprināti reproduktīvo produktu objekti, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 233. panta
3. punktu ir norādīti sarakstā Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
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Tikai tāda trešā valsts, tās teritorija vai zona, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XII pielikumā,
un ES dalībvalstis.
Šim sertifikātam jābūt pievienotam(-iem) tā(to) atsevišķā(-o) dokumenta(-u) vai veselības sertifikāta(-u)
oriģinālam(-iem) vai oficiāli apstiprinātām kopijām, kas spermai, oocītiem vai embrijiem, kura(-i) aprakstīta
I daļā, no spermas vākšanas centra, kurā šī sperma ievākta, un/vai embriju vākšanas un/vai ieguves brigādes,
kura šos oocītus un/vai embrijus ievākusi vai radījusi, un/vai reproduktīvo produktu apstrādes objekta, kurā
šī sperma, oocīti vai embriji apstrādāti un glabāti, un/vai reproduktīvo produktu glabāšanas centra, kurā šī
sperma, oocīti vai embriji glabāti, bijis(-uši) dots(-i) līdzi uz I.11. ailē aprakstīto reproduktīvo produktu
glabāšanas centru.
Piemērot attiecībā uz saldētu spermu, oocītiem vai embrijiem.
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē zirgu spermu, oocītus, in vivo
iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts

31.3.2021.
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68. NODAĻA
VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ IEVESTU SPERMAS, OOCĪTU UN EMBRIJU SŪTĪJUMUS.
NOROBEŽOTOS OBJEKTOS TURĒTU SAUSZEMES DZĪVNIEKU SPERMA,
OOCĪTI UN EMBRIJI, KAS IEVĀKTI VAI RADĪTI, APSTRĀDĀTI UN GLABĀTI
SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/429 UN DELEĢĒTO REGULU (ES) 2020/692
(PARAUGS “GP-CONFINED-ENTRY”)
VALSTS
I.1.

Ve te rinārais sertifikāts Eiropas Savienībai
Nosūtītājs/eksportēt
ājs
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

I.5.

Valsts ISO kods

Saņēmējs/importētā
js
Vārds/nosaukums

I.2.

Se rtifikāta numurs

I.3.

Ce ntrālā kompetentā iestāde

I.4.

Vie tējā kompetentā iestāde

I.6.

Par sūtījumu atbildīgais operators

IMSOC numurs
KVADRĀTKO DS

Vārds/nosaukums

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.7.
I.8.

Iz ce lsmes valsts
Iz ce lsmes reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.11.

Nosūtīšanas vieta
Vārds/nosaukums
Adrese
Valsts

Reģistrācijas/apstiprinājum
a Nr.

Valsts

Valsts ISO kods

I.9.
I.10.

Galamērķa valsts
Galamērķa reģions

Valsts ISO kods
Kods

I.12.

Galamērķa vieta
Vārds/nosaukums
Adrese

Valsts ISO kods

Valsts

Valsts ISO kods

I.13.

Ie kraušanas vieta

I.14.

Iz braukšanas datums un laiks

I.15.

Transportlīdzeklis

I.16.
I.17.

Ie ve šanas robežkontroles punkts

□ Lidmašīna

□ Kuģis

□ Dzelzceļa
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis

Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Identifikācija
I.18.
I.19.
I.20.

I.21.

□ Apkārtējās vides
Transportēšanas apstākļi
Konte inera numurs / plombas numurs
Konteinera Nr.
Plombas Nr.
Se rtifikācijas kategorija
□ Reproduktīvie produkti
I.22.

□ Tranz ītam
T rešā valsts

Valsts ISO kods

I.23.

□ Atvēsināts

□ Ie kšējam tirgum

□ Saldēts
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I.24.

Kopē jais paku skaits

I.25.

Kopē jais daudzums

I.27. Sūtījuma apraksts
KN kods
Suga
Pasuga/kategorija

Veids

Ražotnes/objekta/centra
apstiprinājuma vai
reģistrācijas numurs

Identifikācijas
marķējums

31.3.2021.

I.26.
Identifikācijas numurs

Skaits

Ievākšanas vai ieguves datums

T ests

31.3.2021.
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II. Informācija par ve selību

II.a

Se rtifikāta numurs

II.b

IMSOC numurs

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka:

II daļa. Apliecinājums

II.1.

sperma(1)/ in vivo iegūtie embriji(1)/ oocīti(1)/ in vitro radītie embriji(1)/ mikromanipulētie embriji(1),
kas aprakstīta(-i) I daļā, ir paredzēta(-i) mākslīgai reprodukcijai un iegūta(-i) no
donordzīvniekiem:
II.1.1.

kuri ir cēlušies tādā trešā valstī, tās teritorijā vai zonā, no kuras atļauts Savienībā
ievest konkrētās sugas un kategorijas dzīvniekus un kura ir norādīta Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 III pielikumā;

II.1.2.

kuri ir no norobežota objekta izcelsmes trešajā valstī, tās teritorijā vai zonā, kura ir
iekļauta norobežotu objektu sarakstā, kas izveidots saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 29. pantu, un no kuras atļauts Savienībā ievest konkrētu sugu
dzīvniekus;

II.1.3.

kuri nav no tāda objekta un nav arī bijuši saskarē ar dzīvniekiem no tāda objekta, kas
atrodas ierobežojumu zonā, kura izveidota Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2018/1882 pielikumā minētas A kategorijas slimību vai turēto sauszemes
dzīvnieku sugai relevantas jaunradušās slimības gadījumu dēļ;

II.1.4.

kuri ir no objekta, kurā vismaz pēdējās 30 dienas nav ziņots par D kategorijas
slimībām, kas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 pielikumā minētas kā turēto
sauszemes dzīvnieku sugai relevantas;

II.1.5.

kuri
vismaz
30 dienas
pirms
ievešanai
Savienībā
paredzētās
spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) ievākšanas ir turēti tikai vienā norobežotā izcelsmes
objektā;

( 1)( 2)

kuri ir liellopi, cūkas, aitas, kazas vai zirgi un ir identificēti saskaņā ar Deleģētās
regulas (ES) 2020/692 21. pantu;] vai

( 1)( 3)

kuri ir sauszemes dzīvnieki, kas nav liellopi, cūkas, aitas, kazas vai zirgi, un ir
identificēti un reģistrēti saskaņā ar šā norobežotā objekta noteikumiem;]

[II.1.6.
[II.1.6.

II.2.

II.1.7.

kurus klīniski izmeklējis objekta veterinārārsts, kas ir atbildīgs par šajā norobežotajā
objektā veiktajām darbībām, un dienā, kad ievākta(-i) sperma(1), oocīti(1) vai
embriji(1), nekādi slimības simptomi tiem nav novēroti;

II.1.8.

kuri, cik vien iespējams, vismaz 30 dienas līdz šīs(šo) spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1)
ievākšanas datumam un vākšanas periodā nav izmantoti vaislai;

sperma(1)/oocīti(1)/embriji1 , kas aprakstīta(-i) I daļā:
II.2.1.

ir ievietota(-i) pajetēs vai citā iepakojumā, kas marķēts saskaņā ar prasībām, kuras
paredzētas
( 1)( 2)

[Deleģētās regulas (ES) 2020/692 83. panta a) punktā, un šis marķējums ir norādīts
I.27. ailē;]

L 113/928

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesi

LV

VALSTS

31.3.2021.

Se rtifikāta paraugs “GP-CONFINED-ENTRY”
( 1)( 3)

[Deleģētās regulas (ES) 2020/692 119. panta a) punktā, un šis marķējums ir norādīts
I.27. ailē;]

II.2.2.

ir transportēta(-i) pārvadāšanas konteinerā:
II.2.2.1.

kurš pirms izsūtīšanas no norobežotā objekta ir aizplombēts un numurēts
par norobežotā objekta darbību atbildīgā objekta veterinārārsta atbildībā,
un uz plombas ir I.19. ailē norādītais numurs;

II.2.2.2.

kurš pirms lietošanas ir iztīrīts un dezinficēts vai sterilizēts, vai arī ir
jauns vienreizlietojams konteiners;

( 1)( 4)

[II.2.2.3.

( 1)( 2)( 5)

[II.2.3.

II.2.4.
II.3.

kurš ir pildīts ar kriogēnisku līdzekli, kas iepriekš nav izmantots citiem
produktiem.]

ir ievietota(-i) tādās pajetēs vai citā iepakojumā, kas ir droši un hermētiski
noplombēts;
ir transportēta(-i) konteinerā, kur reproduktīvie produkti nodalīti, tos ievietojot vai nu
fiziskos nodalījumos, vai papildu aizsargmaisā;]

šis spermas (1)/oocītu (1)/embriju (1) sūtījums
II.3.1.

ir paredzēts norobežotam objektam, kurš atrodas Savienībā un ir apstiprināts saskaņā
ar Regulas (ES) 2016/429 95. pantu;

II.3.2.

ir transportēts tieši uz I.12. ailē norādīto norobežoto objektu.

Piezīmes
Šis sertifikāts ir paredzēts, lai Savienībā ievestu norobežotos objektos turētu sauszemes dzīvnieku spermu, oocītus
un embrijus, un izmantojams arī tad, ja Savienība nav šīs spermas, oocītu un embriju galamērķis.
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
Ziemeļīriju.
Šis veterinārais sertifikāts jāaizpilda saskaņā ar piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu, kuras sniegtas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā.
I daļa.
I.11. aile.
I.12. aile.

“Nosūtīšanas vieta”: norobežotais objekts, no kura šis spermas, oocītu vai embriju
sūtījums nosūtīts (unikālais apstiprinājuma numurs, ja kompetentā iestāde tādu
piešķīrusi, nosaukums un adrese).
“Galamērķa vieta”: norobežotais objekts, kurš ir šā spermas, oocītu vai embriju
sūtījuma galamērķis Savienībā (nosaukums, adrese un unikālais apstiprinājuma
numurs).

31.3.2021.
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“Veids”: attiecīgi sperma, in vivo iegūti embriji, in vivo iegūti oocīti, in vitro radīti
embriji vai mikromanipulēti embriji.
“Identifikācijas numurs”: katra donordzīvnieka identifikācijas numurs.
“Identifikācijas marķējums”: identifikācijas marķējums uz pajetes vai uz citiem
sūtījumā ietilpstošās spermas, oocītu un/vai embriju iepakojumiem.
“Ievākšanas vai ieguves datums”: datums, kurā sūtījumā ietilpstošā(-ie) sperma,
oocīti un/vai embriji ievākta(-i) vai radīti.
“Ražotnes/objekta apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs”: norobežotais objekts,
kurā sūtījumā ietilpstošā sperma, oocīti vai embriji ievākti vai radīti (unikālais
apstiprinājuma numurs, ja kompetentā iestāde tādu piešķīrusi, nosaukums un adrese
sūtījums).
“Daudzums”: paješu vai citu tāpat marķētu iepakojumu skaits.

II daļa.
Lieko svītrot.
(2)
Piemērot attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu spermas, oocītu vai embriju sūtījumu.
(3)
Piemērot attiecībā uz tādu sauszemes dzīvnieku spermas, oocītu vai embriju sūtījumu, kas nav liellopi, cūkas,
aitas, kazas vai zirgi.
(4)
Piemērot attiecībā uz saldētiem oocītiem vai embrijiem.
(5)
Piemērot attiecībā uz sūtījumiem, kur vienā konteinerā ievieto un transportē liellopu, cūku, aitu un kazu vai
zirgu oocītus, attiecīgus in vivo iegūtus embrijus, in vitro radītus embrijus un mikromanipulētus embrijus.
(1)

O ficiālais ve terinārārsts
Vārds, uzvārds (ar lielajiem
drukātajiem burtiem)
Datums

Kvalifikācija un amats

Zīmogs

Paraksts
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III PIELIKUMS
III pielikumā ir šādu oficiālo deklarāciju paraugi:
Paraugs
“AT-TERRE-SEA”

1. nodaļa. Kuģa kapteiņa deklarācijas paraugs. Papildinājums attiecībā uz
sauszemes dzīvnieku transportēšanu: sauszemes dzīvnieki, ko Savienībā ieved
pa jūru

“EQUI-TRANS”

2. nodaļa. Paraugs. Deklarācija par zirgu dzimtas dzīvnieku pārkraušanu

31.3.2021.

31.3.2021.
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1. NODAĻA
KUĢA KAPTEIŅA DEKLARĀCIJAS PARAUGS: PAPILDINĀJUMS ATTIECĪBĀ
UZ SAUSZEMES DZĪVNIEKU TRANSPORTĒŠANU: SAUSZEMES DZĪVNIEKI,
KO SAVIENĪBĀ IEVED PA JŪRU (PARAUGS “AT-TERRE-SEA”)
(Aizpilda un attiecīgajam veterinārajam vai veterinārajam/oficiālajam sertifikātam pievieno
tad, ja transports līdz Savienības robežai notiek ar kuģi, pat ja tā ir tikai daļa no
pārvadājuma)
Kuģa kapteiņa de klarācija

Es, apakšā parakstījies kuģa (vārds ……………………………………………………………………………….. )
kapteinis, deklarēju, ka dzīvnieki, kas minēti pievienotajā [veterinārajā sertifikātā](1) [veterinārajā/oficiālajā
sertifikātā](1)…………………..……..……….(3), pārvadājumā no…………….……………., kas atrodas (eksportētājvalsts), uz
…………….……………. Eiropas Savienībā pastāvīgi atradušies uz kuģa un ka ceļā uz Eiropas Savienību
bez…………….……………. (eksportētājvalsts) kuģis ir piestājis tikai…………….……………. (piestāšanas ostas maršrutā).
Turklāt brauciena laikā šie dzīvnieki nav bijuši saskarē ar citiem uz klāja esošiem dzīvniekiem, kuriem ir zemāks veselības statuss.

Vieta ………………………………………………………………..

laiks ………………………………………………………………..

(Ierašanās osta)

(Ierašanās datums)

Zīmogs

(Kapteiņa paraksts)

(Vārds un uzvārds drukātiem burtiem un amats)

* Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar
minētā protokola 2. pielikumu šajā deklarācijā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā
uz Ziemeļīriju.
(1)
(2)

Lieko svītrot.
Sertifikāta numurs: unikālais burtciparu kods, ko piešķīrusi trešās valsts kompetentā iestāde vai IMSOC.
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2. NODAĻA
PARAUGS. DEKLARĀCIJA PAR ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU PĀRKRAUŠANU
(PARAUGS “EQUI-TRANS”)
(Aizpildīt un pievienot attiecīgajam veterinārajam vai veterinārajam/oficiālajam sertifikātam,
ja transports uz Savienības robežu ietver pārkraušanu no vienas lidmašīnas uz citu vai no
viena kuģa uz citu valstī, tās teritorijā vai zonā, kas nav norādīta Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2021/404 III pielikuma 1. daļas attiecīgi 1. un 2. ailē)
Seriālais numurs:……………………………………………………..………..
Gaisa transporta kravas transfēra manifesta Nr.:
……………………….……(1)
Pārkraušanas valsts:.…………………………….……….………………………………….…
Ierašanās lidosta(2)/osta
(2):.……………………………………….…………………………………….………………………………..…
Ierašanās datums:.……………………………………….…………………….…………………….…………………..
Pārkraušanas datums:.……………………………………….………………………………………………………..
Pārvadātājs pārsūtītājs:.……………………………………….………………………….……………………….……
Pārvadātājs saņēmējs:.……………………………………….…………………………………….……………………
Sūtījuma apraksts:
Sertifikāta numurs (3)

Dzīvnieku suga:.……………………….……………………
Dzīvnieku kopskaits:……………………………………
Piezīmes

Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts(2)/muitas amatpersona(2) augstāk minētajā lidostā(2)/ostā(2) paziņoju, ka pārkraušana
notika manā uzraudzībā un atbilstoši šādiem nosacījumiem:
a) pārkraušanas laikā zirgi tikuši aizsargāti pret vektorkukaiņiem, kas pārnēsā slimības, kuras var tikt pārnestas uz zirgiem;
b) zirgi nav bijuši saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kam ir cits veselības statuss;
c) tieši pēc lidmašīnas(2)/kuģa(2) durvju aizvēršanas krātiņi, konteineri vai boksi un apkārtējā gaisa telpa transporta nodalījumā tika
apstrādāti ar attiecīgu repelentu, to kombinējot ar insekticīdu.
Sūtījums ir pilnīgi pārkrauts un acīmredzami labā kārtībā un stāvoklī, un jebkādi izņēmumi ir norādīti ailē “Piezīmes”.
Laiks……………………….………………………………………………, vieta ……………………. ……………….…………………

………..………………………………………………………………..
(Oficiālā veterinārārsta vai muitas amatpersonas paraksts)

Zīmogs

………..………………………………………………………………..
(Vārds, uzvārds drukātiem burtiem un amats)

Piezīmes
Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā
protokola 2. pielikumu šajā deklarācijā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz
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Ziemeļīriju.
(1)
(2)
(3)

Ja tiek pārkrauts no kuģa uz kuģi, neaizpildīt.
Lieko svītrot.
Sertifikāta numurs: unikālais burtciparu kods, ko piešķīrusi trešās valsts kompetentā iestāde vai IMSOC.
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IV PIELIKUMS
26. panta 2. punktā minētā atbilstības tabula
Lēmums 2010/470/ES
Lēmums 2010/470/ES
1. panta a) punkts
1. panta b) punkts
1. panta c) punkts
1. panta d) apakšpunkts
1. panta e) punkts
2. panta a) punkts
2. panta b) punkts
2. panta c) punkts
2. panta d) punkta i) apakšpunkts
2. panta d) punkta ii) apakšpunkts
3. panta a) punkts
3. panta b) punkts
3. panta c) punkts
4. panta a) punkts
4. panta b) punkts
4. panta c) punkts
5. panta a) punkts
5. panta b) punkts
6. panta a) punkts
6. panta b) punkts
I pielikuma A daļa
I pielikuma B daļa
I pielikuma C daļa
I pielikuma D daļa
II pielikuma A daļa
II pielikuma B daļa
II pielikuma C daļa
III pielikuma A daļa
III pielikuma B daļa

Šī regula
12. panta a), b), c) un d) punkts
12. panta e), f) un g) punkts
10. panta a), b) un c) punkts
10. panta d) un e) punkts
11. panta c) un d) punkts
12. panta a) punkts
12. panta b) punkts
12. panta c) punkts
12. panta d) punkts
12. panta e) punkts
12. panta f) punkts
12. panta g) punkts
10. panta a) punkts
10. panta b) punkts
10. panta c) punkts
10. panta d) punkts
10. panta e) punkts
11. panta c) punkts
11. panta d) punkts
I pielikuma 46. nodaļa (paraugs
SEM-B-INTRA”)
I pielikuma 47. nodaļa (paraugs
SEM-C-INTRA”)
I pielikuma 48. nodaļa (paraugs
SEM-D-INTRA”)
I pielikuma 54. nodaļa (paraugs
STORAGE-INTRA”)
I pielikuma 50. nodaļa (paraugs
OOCYTES-EMB-B-INTRA”)
I pielikuma 51. nodaļa (paraugs
OOCYTES-EMB-C-INTRA”)
I pielikuma 52. nodaļa (paraugs
OOCYTES-EMB-D-INTRA”)
I pielikuma 31. nodaļa (paraugs
SEM-B-INTRA”)
I pielikuma 32. nodaļa (paraugs
SEM-C-INTRA”)

“EQUI“EQUI“EQUI“EQUI-GP“EQUI“EQUI“EQUI“OV/CAP“OV/CAP-
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III pielikuma C daļa
IV pielikuma A daļa
IV pielikuma B daļa
V pielikuma A daļa
V pielikuma B daļa
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I pielikuma 37. nodaļa (paraugs “OV/CAPGP-STORAGE-INTRA”)
I pielikuma 34. nodaļa (paraugs
“OV/OOCYTES-OOCYTES-EMB-BINTRA”)
I pielikuma 35. nodaļa (paraugs “OV/CAPOOCYTES-EMB-C-INTRA”)
I pielikuma 41. nodaļa (paraugs “POROOCYTES-EMB-B-INTRA”)
I pielikuma 42. nodaļa (paraugs “EQUIOOCYTES-EMB-C-INTRA”)
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