EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATE

Sertifikātu aizpilda par VIENA zvejas kuģa VIENA zvejas reisa nozveju! Ja sertifikātu aizpilda par VIENA zvejas
kuģa VAIRĀKU zvejas reisu nozvejām vai par VAIRĀKU Latvijas zvejas kuģu nozvejām, tad pamatdati var tikt
iekļauti vienā sertifikātā, bet informāciju par kuģu, nozveju, svaru utt. pievieno pielikumā.
Iesniedzot sertifikātu apstiprināšanai, lūgums norādīt arī zvejas žurnālu numurus
Document number Numuru
Name

Validating Authority

ieraksta ZM!
Address

Tel.+37167027660
Ministry of Agriculture
Republikas laukums 2, Riga, Latvia, Fax + 371 67027512
Email: Baiba.ake@zm.gov.lv
Lūdzam pirmās sadaļas LV 1081
ailītes nelabot!
zm@zm.gov.lv
1.

2. Fishing Vessel Name
Kuģa nosaukums,
punkts licencē
Piem.”Pērle”

3.

Flag - Home Port & Registration Number

Call Sign

IMO/Lloyd’s Number

Karogs: Latvia

7.
punkts
licencē.

(if issued)

Pieraksta osta: 9. punkts licencē. Piem.
Liepāja
Ārējā identifikācija: 3. punkts licencē. Sakrīt
ar kuģa nosaukumu. Piem. “Pērle”

Piem.
4987

YL

International
Maritime
organization
(IMO)
vai
Lloyds izsniegtais numurs.
Kuģiem virs 100 GT

Fishing licence No. –

Inmarsat No. Telefax No. Telephone No. E-mail address (if issued)

Pirmā rinda licencē “Licences
Nr.”

Inmarsat telefaksta Nr. (ja piešķirts). Piem. +371 26589048.
Telephone No: +

E-mail address:

Piem. Ls12Ja4231
Valid to
31.12.2017

(derīga

3. Description of Product

līdz)
Type of processing authorised on board

4.

Norāda, ja atļauta apstrāde uz kuģa.
Baltijas jūras un Rīgas līča kuģiem tā nav atļauta!
Rakstāms NONE.

Species

Product code

References
conservation
measures

of
and

applicable
management

Padomes regula 2187/2005; Padomes regula
1224/2009; Padomes regula 1088/2012;
Padomes regula 2016/1139

Catch area(s)
dates

Estimated
live weight
(kg)

Estimated
weight to
be landed
(kg)

Verified
Weight
Landed
(kg) were
appropriate

Nozvejas sertifikātā jānorāda dati par eksportējamo zvejas produktu kravu, nevis par izkrauto nozveju
(izņēmot, ja tiek eksportēta visa izkrautā nozveja)

Norāda attiecīgās sugas
3burtu kodu. Baltijas jūrā:
SPRbrētliņa,
HERreņģe, COD- menca, SAL
- lasis.
Piem. HER

Kombinētās nomenklatūras kods, ko
iespējams
atrast
http://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/
UI/eSurveyClassifier.aspx meklētājā
ierakstot zivs nosaukumu, tiks
piedāvāta iespēja izvēlēties pa
sagatavošanas veidiem.
Baltijas jūras kuģiem šeit drīkst
parādīties TIKAI SVAIGU ZIVJU
KODI (t.i. sākums 0302).
03024390 svaiga brētliņa
03024100 svaiga reņģe/ siļķe.
Norāda VISAS eksportējamās sugas,
kas iegūtas reisa laikā atbilstoši pretī
rajonam un datumam (nākamā aile pa
labi), kur tās iegūtas.

Zvejas vietu
norāda
detalizācijā līdz
kvadrātam
Piem. 28/42HO
25.01.2017.
Ja reiss ilgst
vairākas dienas
un ir vairāki
zvejas rīka
pacēlieni, tad
norāda VISAS
attiecīgā
pacēliena vietas,
atbilstoši pretī
norādot katrā
rajonā iegūtās
sugas (blakus
aile pa kreisi)

Šo aili
aizpilda, ja
tiek
eksportēta
nozvejas
DAĻA.
Norāda
eksportēja
mās
nozvejas
daļas
svaru.

Šo aili aizpilda, ja VISA
nozveja tiek eksportēta
vienā kravā.
Norāda zvejas žurnālā
‘’Zvejas dati’’ zivju
svars. Jāņem vērā, ja
izkraušanā piedalījies
inspektors un viņa
klātūtnē nozveja tika
pārsvērtā, tad zvejas
žurnālā tiek norādīts
verificētais svars.

5.

Master of Fishing vessel declaration- Signature- Seal

6. Declaration of Transhipment at Sea
Name of Master of Fishing vessel

Signature
Date

and

Kapteiņa vārds, paraksts un uzņēmuma zīmogs.
Transhipment
Date/Area/Position

Estimated weight (kg)

Baltijas jūrā pārkraušanas darbības
nav atļautas un nedrīkst notikt.
Master of Receiving Vessel

Signature

Vessel Name

Call Sign

IMO/Lloyds
(if issued)

Number

7. Transhipment authorisation within a Port Area:
Name

Authority

Signature

Address

8. Name and address of exporter

Tel.

Port of Landing

Signature

Date of Landing

Date

Seal (Stamp)

Seal

Eksportētāja nosaukums, adrese utt.
9. Flag State Authority Validation:
Name/ Title

Signature

Date

Seal (stamp)

Ministry of Agriculture

Šo aizpilda Zemkopības
ministrija.

Šo aizpilda Zemkopības
ministrija.

Šo aizpilda Zemkopības ministrija.

10. Transport details (see Appendix): Informācija par transportu iesniedzama importētājam kopā ar apstirpinātu
nozvejas sertifikātu. (skat.papildinājumu).
11. Importer Declaration:
Name and address of
importer

Signature

Date

Seal

Eksportēt
paredzētās
produkcijas
kombinētās
nomenklatūras kods
ko
iespējams
atrast
http://eparskats.csb.gov.lv/Help
Desk/UI/eSurveyClassifier.aspx
meklētājā
ierakstos
zivs
nosaukumu,
tiks
piedāvāta
iespēja
izvēlēties
pa
sagatavošanas veidiem.

Importētāja nosaukums.
Ja nav zināms, svarīgi norādīt
vismaz produkcijas galamērķa
valsti.

Documents under 14(1), (2) of
Regulation EC (No) 1005/2008

References

12. Import control- authority

Šo
sadaļu
importētājvalsts
institūcija!

Place

aizpilda
kontroles

customs declaration (if issued)

Product CN code

Number

Importation
authorised *

Importation
suspended*

Verification requested - date

Date

Place

* Tick if applicable

NB! Iesniedzot formu ZM, aizpildītām ir jābūt 2.- 5., 8. sadaļa, kā arī, cik iespējams
no 11. sadaļas.

Appendix
Transport details
1.

Country of exportation

2.Exporter signature

____________________
Port/airport/other place of departure
_____________________
Vessel name and flag

Container Name
_________________________________ number(s)
________
Flight number/airway bill number
_________________________________
Truck nationality and registration
number
_________________________________
Railway bill number
_________________________________
Other transport documents
_________________________________

List
attached

Adress

Signature

