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EUROPEISKA UNIONEN Hälsointyg för handel inom gemenskapen
I.1. Avsändare

Namn

Adress

Land

I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer:

I.3. Central behörig myndighet

I.4. Lokal behörig myndighetsenhet

I.5. Mottagare

Namn

Adress

Land

I.6. Nr på tillhörande originalintyg Nr på tillhörande dokument

I.7. Handlare

Namn Godkännandenummer

I.8. Ursprungsland ISO-kod I.9. Ursprungsregion Kod 1.10. Destinationsland ISO-kod 1.10. Destinationsregion Kod

I.12. Ursprungsort/fiskeplats

Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning

Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning

Team för embryoöverföring Anläggning Övriga

Namn

Adress

Godkännandenummer

Postnummer

1.13. Destinationsort

Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning

Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning

Team för embryoöverföring Anläggning Övriga

Namn

Adress

Godkännandenummer

Postnummer

I.14. Lastningsort

Postnummer

I.15. Datum och klockslag för avresa

I.16. Transportmedel

Flyg Fartyg Järnvägsvagn

Vägtransport Övriga

Identifikation::

Nummer:

I.17. Transportör

Namn

Adress

Postnummer

Godkännandenummer

Medlemsstat

I.20. Antal/Kvantitet I.22. Antal förpackningar

I.23. Containernummer/förseglingens nummer

I.21 Temperatur

Rumstemperatur Kyld Fryst

I.25. Djur/produkter som intygas vara avsedda för:

I.26. Transitering genom tredje land

Tredje land ISO-kod

Tredje land ISO-kod

Tredje land ISO-kod

Utförselställe Kod

Införselställe Gränskontrollstationens nr

I.27. Transitering genom medlemsstaterna

Medlemsstat ISO-kod

Medlemsstat ISO-kod

Medlemsstat ISO-kod

I.28. Export

Tredje land ISO-kod

Utförselställe Kod

I.29. Beräknad transporttid

I.30. Färdplan

Ja Nej

I.31. Identifiering av djur
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Art Mängd

Avel Vilt för utsättning Sällskapsdjur Övriga [sv] Quarantine

Återutläggning
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Allmänna kravII.1

I egenskap av officiell inspektör intygar jag följande om de vattenbruksdjur som avses i del I i detta intyg:

(1) [Djuren undersöktes högst (1)(2) [72]  (1) [24]  timmar före lastningen och uppvisade inga kliniska sjukdomstecken.]antingenII.1.1

(1) [Om det rör sig om ägg och blötdjur kommer de från en anläggning eller ett område för blötdjursodling där det enligt uppgifter från anläggningen eller området inte finns några

indikationer på sjukdomsproblem.]

or

(1)(3) [Om det rör sig om vildlevande vattendjur är de såvitt jag vet och kan bedöma kliniskt friska.] ;or

Djuren omfattas inte av några förbud på grund av ökad dödlighet som inte kunnat förklaras.II.1.2

Djuren är inte avsedda för destruering eller slakt med syftet att utrota sjukdomar.II.1.3

Djuren uppfyller kraven för utsläppande på marknaden i direktiv 2006/88/EG.II.1.4

(1) [Om det rör sig om blötdjur har varje del av sändningen genomgått individuell visuell besiktning och inga andra arter av blötdjur utöver de som anges i del I i intyget påvisades.]II.1.5

(1)(4)(5) [Krav för arter som är mottagliga för viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoietisk nekros (IHN), infektiös laxanemi (ISA), koiherpesvirus (KHV), Marteilia refringens,

Bonamia ostreae och/eller vit pricksjuka

II.2

I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de ovannämnda vattenbruksdjuren

(1)(6) [härrör från en medlemsstat, en zon eller ett delområde som förklarats fri/fritt från (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[vit pricksjuka]  iom det rör sig om vildlevande vattendjur har hållits i karantän i enlighet med beslut 2008/946/EG.]

antingen

(1)(5)(6) [om det rör sig om vildlevande vattendjur har hållits i karantän i enlighet med beslut 2008/946/EG.] ]eller

(1)(7) [Krav för arter som är smittbärare av viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoietisk nekros (IHN), infektiös laxanemi (ISA), koiherpesvirus (KHV), Marteilia refringens,

Bonamia ostreae och/eller vit pricksjuka

II.3

I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de ovannämnda vattenbruksdjuren, som ska betraktas som potentiella smittbärare av (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1)

[Bonamia ostreae]  (1) [vit pricksjuka]  eftersom de tillhör arter som förtecknas i kolumn 2 och uppfyller villkoren i kolumn 3 i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 1251/2008,

(1)(6) [härrör från en medlemsstat, en zon eller ett delområde som förklarats fri/fritt från  (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[vit pricksjuka]  i enlighet med kapitel VII i direktiv 2006/88/EG.]

antingen

(1)(6)(7) [har hållits i karantän i enlighet med beslut 2008/946/EG.] ]eller

Transport- och märkningskravII.4

I egenskap av officiell inspektör intygar jag följande:

De ovannämnda vattenbruksdjurenII.4.1

har transporterats under förhållanden, bland annat vad gäller vattenkvalitet, som inte påverkar deras hälsostatus, (i)

uppfyller i tillämpliga fall de allmänna villkoren för transport av djur i artikel 3 i förordning (EG) nr 1/2005. (ii)

Transportbehållaren eller brunnbåten hade rengjorts och desinficerats före lastning eller var oanvänd.II.4.2

Sändningen har identifierats genom en läslig etikett på utsidan av behållaren, eller vid transport med brunnbåt i fartygsmanifestet, med de relevanta uppgifterna i fälten I.8–I.13 i del I i detta intyg och

följande text:

II.4.3

(1) ["(1) [Vildlevande]  (1) [Fiskar]  (1) [Blötdjur]  (1) [Kräftdjur]  avsedda för odling i Europeiska unionen”] ,antingen

(1) ["(1) [Vildlevande]  (1) [Blötdjur]  avsedda för återutläggning i Europeiska unionen”] ,eller

(1) ["(1) [Vildlevande]  (1) [Fiskar]  (1) [Blötdjur]  (1) [Kräftdjur]  avsedda för put and take-vatten i Europeiska unionen”] ,eller

(1) ["(1) [Vildlevande]  (1) [Prydnadsfiskar]  (1) [Blötdjur för akvarier]  (1) [Kräftdjur för akvarier]  avsedda för öppna anläggningar för prydnadsdjur i Europeiska unionen”] ,eller

(1) ["(1) [Fiskar]  (1) [Blötdjur]  (1) [Kräftdjur]  avsedda för utsättning i Europeiska unionen”] ,eller

(1) ["(1) [Vildlevande]  (1) [Fiskar]  (1) [Blötdjur]  (1) [Kräftdjur]  avsedda för karantän i Europeiska unionen”] ,eller

(1)(8) [Intyg för sändningar som härrör från ett område som är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärderna i avsnitten 3–6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EGII.5

I egenskap av officiell inspektör intygar jag följande:

De ovannämnda djuren härrör från ett område som är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärder avseende (1) [epizootisk hematopoietisk nekros (EHN)]  (1) [viral hemorragisk septikemi (VHS)]

(1) [infektiös hematopoietisk nekros (IHN)]  (1) [infektiös laxanemi (ISA)]  (1) [koiherpesvirus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia

refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [Taura-syndrom]  (1) [Yellowhead disease]  (1) [vit pricksjuka]  (1)(9) [följande nya sjukdom:   ] ;

II.5.1

Enligt de fastställda bekämpningsåtgärderna får de ovannämnda djuren släppas ut på marknaden.II.5.2

Sändningen har identifierats genom en läslig etikett på utsidan av behållaren, eller vid transport med brunnbåt i fartygsmanifestet, med de relevanta uppgifterna i fälten I.8–I.13 i del I i detta intyg och

följande text:

II.5.3

"(1) [Vildlevande]  (1) [Fiskar]  (1) [Blötdjur]  (1) [Kräftdjur]  som härrör från ett område som är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärder”. ]

(1)(10) [Krav för arter som är mottagliga för vårviremi hos karp (SVC), renibakterios (BKD), infektiös pankreasnekros (IPN), infektion orsakad av Gyrodactylus salaris (GS) och infektion orsakad av

salmonid alfavirus (SAV)

II.6

I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de ovannämnda vattenbruksdjuren

(1) [härrör från en medlemsstat eller en del däravantingen

där (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  är anmälningspliktig(a) till den behöriga myndigheten och den behöriga myndigheten omedelbart ska undersöka rapporter om

misstanke om infektion av den relevanta sjukdomen,

(a)

där alla de vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för de relevanta sjukdomarna som förs in i medlemsstaten eller delen därav uppfyller kraven i II.6 i detta intyg,(b)

där arter som är mottagliga för de relevanta sjukdomarna inte har vaccinerats mot dessa sjukdomar,(c)

(1) [som, om det rör sig om (1) [IPN] (1) [BKD] , uppfyller krav på sjukdomsfrihet som motsvarar dem i kapitel VII i direktiv 2006/88/EG.]antingen(d)

(1) [som, om det rör sig om (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , uppfyller kraven på sjukdomsfrihet i relevant OIE-standard.]och/eller

(1) [som, om det rör sig om (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , omfattar en enda anläggning:och/eller

som under den behöriga myndighetens tillsyn har tömts, rengjorts och desinficerats samt gjort driftuppehåll i minst 6 veckor,(i)

där det under den behöriga myndighetens tillsyn har skett utsättning med djur från områden som av den behöriga myndigheten har certifierats som fria från den

relevanta sjukdomen.] ]

(ii)

(1) [som, om det rör sig om vildlevande vattendjur som är mottagliga för (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , har hållits i karantän under förhållanden som minst motsvarar dem i beslut

2008/946/EG.]

och/eller

(1) [som, om det rör sig om sändningar för vilka kraven avseende GS gäller, omedelbart före utsläppandet på marknaden under en sammanhängande period på minst 14 dagar har hållits i vatten med

en salthalt på minst 25 promille och inga andra levande vattenlevande djur av arter som är mottagliga för GS fördes in under denna period.]

och/eller

(1) [som, om det rör sig om ögonpunktad rom för vilken kraven avseende GS gäller, har desinfekterats genom en metod som visat sig vara effektiv mot GS.] ]och/eller
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(1)(11) [Krav för arter som är mottagliga för OsHV-1 μvarII.7

I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de ovannämnda vattenbruksdjuren,

(1) [härrör från en medlemsstat eller ett delområdeantingen

där OsHV-1 μvar är anmälningspliktig till den behöriga myndigheten och den behöriga myndigheten omedelbart ska undersöka rapporter om misstanke om infektion av den relevanta

sjukdomen,

(a)

där alla de vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för OsHV-1 μvar som förs in i medlemsstaten eller delområdet uppfyller kraven i II.7 i detta intyg,(b)

(1) [som uppfyller krav på sjukdomsfrihet som motsvarar dem i kapitel VII i direktiv 2006/88/EG,]antingen(c)

(1) [som, om det rör sig om sändningar som är avsedda för en medlemsstat eller ett delområde som omfattas av ett program som godkänts genom beslut 2010/221/EU, också omfattas av ett

övervakningsprogram som godkänts genom beslut 2010/221/EU,] ]

och/eller

(1) [har hållits i karantän under förhållanden som minst motsvarar dem i beslut 2008/946/EG.] ]och/eller

Anmärkningar

Del I:

– Fält I.12: I tillämpliga fall anges godkännandenummer för anläggningen eller området för blötdjursodling. Ange ”Övriga” om det rör sig om vildlevande vattendjur.

– Fält I.13: I tillämpliga fall anges godkännandenummer för anläggningen eller området för blötdjursodling. Ange ”Övriga” om djuren är avsedda för utsättning.

– Fält I.19: Ange lämplig HS-kod: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270.

– Fälten I.20 och I.31: Kvantiteten anges som totalt antal.

– Fält I.25: Kryssa i ”Avel” om djuren är avsedda för odling, ”Återutläggning” om de är avsedda för återutläggning, ”Sällskapsdjur” om de är avsedda för öppna anläggningar för prydnadsdjur, ”Vilt för

utsättning” om de är avsedda för utsättning, ”Karantän” om de är avsedda för karantän och ”Övriga” om de är avsedda för put and take-vatten.

Del II:

Stryk det som inte är tillämpligt.(1)

24-timmarsalternativet gäller endast sändningar av vattenbruksdjur som enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1251/2008 ska åtföljas av ett intyg och som i enlighet med kraven för utsläppande på

marknaden i direktiv 2006/88/EG av den behöriga myndigheten tillåts lämna ett område som är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärderna i avsnitten 3–6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EG eller en

medlemsstat, en zon eller ett delområde som omfattas av ett utrotningsprogram som godkänts enligt artikel 44.2 i det direktivet. I alla andra fall gäller alternativet med 72 timmar.

(2)

Gäller endast sändningar av vattenbruksdjur som fångats i naturen och omedelbart transporterats till en anläggning eller ett område för blötdjursodling utan någon form av tillfällig lagring.(3)

Del II.2 i detta intyg gäller arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som anges i rubriken. Mottagliga arter förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.(4)

Sändningar av vildlevande vattendjur får släppas ut på marknaden oberoende av kraven i del II.2 i detta intyg om de är avsedda för en karantänstation som uppfyller kraven i beslut 2008/946/EG.(5)

För att få föras in i en medlemsstat, en zon eller ett delområde som förklarats fri/fritt från VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller vit pricksjuka eller som omfattas av ett

övervaknings- eller utrotningsprogram som upprättats enligt artikel 44.1 eller 44.2 i direktiv 2006/88/EG, ska en av förklaringarna göras om sändningen innehåller arter som är mottagliga för eller

smittbärare av den eller de sjukdomar som medlemsstaten/zonen/området är fri/fritt från eller som programmet eller programmen omfattar. Uppgifter om sjukdomsstatusen på samtliga anläggningar

och i samtliga områden för blötdjursodling i unionen finns på adressen:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Del II.3 i detta intyg gäller arter som är smittbärare av en eller flera av de sjukdomar som anges i rubriken. Potentiellt smittbärande arter och förhållanden under vilka sändningar av dessa arter ska

betraktas som smittbärare förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1251/2008. Sändningar av potentiella smittbärare får släppas ut på marknaden oberoende av kraven i del II.3 om villkoren i

kolumn 4 i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 1251/2008 inte uppfylls eller om djuren är avsedda för en karantänstation som uppfyller kraven i beslut 2008/946/EG.

(7)

Del II.5 i detta intyg gäller sändningar av vattenbruksdjur som enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1251/2008 ska åtföljas av ett intyg och som i enlighet med kraven för utsläppande på marknaden i

direktiv 2006/88/EG av den behöriga myndigheten tillåts lämna ett område som är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärderna i avsnitten 3–6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EG eller en medlemsstat,

en zon eller ett delområde som omfattas av ett utrotningsprogram som godkänts enligt artikel 44.2 i det direktivet.

(8)

Gäller när åtgärder vidtas enligt artikel 41 i direktiv 2006/88/EG.(9)

Del II.6 i detta intyg gäller endast sändningar som är avsedda för en medlemsstat eller en del därav som anses som sjukdomsfri eller för vilken det genom beslut 2010/221/EU har godkänts ett

program avseende SVC, BKD, IPN, GS eller SAV och sändningen omfattar arter som i del C i bilaga II anges som mottagliga för den eller de sjukdomar som den sjukdomsfria statusen eller

programmet eller programmen omfattar.

(10)

Del II.6 gäller även sändningar av fiskar av alla arter som härrör från vatten där de arter som i del C i bilaga II anges som mottagliga för infektion orsakad av Gyrodactylus salaris (GS) förekommer,

om dessa sändningar är avsedda för en medlemsstat eller en del därav som i bilaga I till beslut 2010/221/EU anges som fri från GS.

Sändningar av vildlevande vattendjur, för vilka kraven avseende SVC, SAV, IPN och/eller BKD gäller, får släppas ut på marknaden oberoende av kraven i del II.6 i detta intyg om de är avsedda för

en karantänstation som uppfyller kraven i beslut 2008/946/EG.

Del II.7 i detta intyg gäller endast sändningar som är avsedda för en medlemsstat eller ett delområde som anses som sjukdomsfri/sjukdomsfritt eller som omfattas av ett program avseende OsHV-1

μvar som godkänts genom beslut 2010/221/EU, och sändningen omfattar arter som i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1251/2008 anges som mottagliga för OsHV-1 μvar.

(11)

Kraven i del II.7 ska inte gälla sändningar som är avsedda för en karantänstation som uppfyller krav som minst motsvarar dem i beslut 2008/946/EG.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Behörighet:Namn (med versaler):

Lokal veterinärenhets nr:Lokal veterinärenhet:

Underskrift:Datum:

Stämpel
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EUROPEISKA UNIONEN Hälsointyg för handel inom gemenskapen
III.1. Datum för kontroll III.2. Intygets referensnummer::

III.3. Dokumentkontroll: Nej Ja

EU-standard

Tilläggsgarantier

Nationella krav

Tillfredsställande

Tillfredsställande

Tillfredsställande

Inte tillfredsställande

Inte tillfredsställande

Inte tillfredsställande

III.4. Identitetskontroll: Nej Ja

Tillfredsställande Inte tillfredsställande

III.5. Fysisk kontroll: Nej Antal kontrollerade djur

Tillfredsställande Inte tillfredsställande

III.6. Laboratorietester: Nej Ja

Datum:

Testad med avseende på:

Stickprov Misstanke

Resultat:: Föreligger ännu inte Tillfredsställande Inte tillfredsställande

III.7. Djurskyddskontroll Nej Ja

Tillfredsställande Inte tillfredsställande

III.8. Överträdelse av djurskyddsbestämmelser::

III.8.1.Ogiltigt transporttillstånd

III.8.2. Transportmedlet uppfyller ej kraven

III.8.3. För hög lastningstäthet Genomsnittligt utrymme

III.8.4. Regelstridig transporttid

III.8.5. Otillräcklig vattning eller utfodring

III.8.6. Dålig skötsel av eller försumlighet gentemot djur

[sv] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[sv] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[sv] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10. Övrigt

III.9. Överträdelser av hälsobestämmelserna

III.9.1. Intyg saknas/ogiltigt intyg

III.9.2. Bristande överensstämmelse med handlingar

III.9.3. Ej godkänt land

III.9.4. Ej godkänd region/zon

III.9.5. Förbjuden djurart

III.9.6. Tilläggsgarantier saknas

III.9.7. Ej godkänt företag

III.9.8. Sjuka eller misstänkta djur

III.9.9. Otillfredsställande tester

III.9.10. Ingen eller regelstridig identifiering

III.9.11. Nationella krav är ej uppfyllda

III.9.12. Bestämmelseortens adress felaktig

III.9.14. Övrigt

III.10. Konsekvenser av transporten på djur

Antal döda djur:: Uppskattning:

Antal djur som inte är i skick att transporteras:: Uppskattning:

Antal djur som har fött eller aborterat::

III.11. Korrigerande åtgärder

III.11.1. Avsändning uppskjuten

III.11.2. Överföring

III.11.3. Karantän

III.11.4. Slakt/avlivning

III.11.5. Destruering av slaktkroppar/produkter

III.11.6. Återsändning

III.11.7. Bearbetning av produkter

III.11.8. Användning av produkterna för andra ändamål

Identifikation:

Uppföljning av karantän

III.12.1. Slakt/Avlivning

III.12.2. Frisläppande

III.14. Officiell veterinär eller officiell inspektör

Lokal veterinärenhet Lokal veterinärenhets nr

Namn (med versaler):

Behörighet

Datum: Underskrift:

III.13. Plats för kontrollen

Anläggning Företag Uppsamlingsplats

Handelsanläggning Godkända organ Seminstation

Hamn Flygplats Utförselställe

Under transport Övriga

4/sv 5



5/sv 5

PLANERING

1.1 ORGANISATOR namn och adress a) b) 1.2. Namn på person som ansvarar för befordran

1.3. Telefon/fax

2. TOTAL FÖRVÄNTAD LÄNGD (timmar/dagar)

3.1 Avsändningsland och -ort

3.2 Datum 3.3 Tidpunkt

4.1 Bestämmelseland och -ort

4.2 Datum 4.3 Tidpunkt

5.1 Arter 5.2Antal djur 5.3 Veterinärintyg nummer

5.4 Sändningens totala uppskattade vikt (i kg) 5.5 Totalt utrymme som sändningen kräver (i m2)

8. Organisatörens underskrift

6. Förteckning över planerade vilo-, omlastnings- och utförselställen

7. Undertecknad organisatör intygar härmed att jag är ansvarig för ovanstående befordran och att jag vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa djurens

välbefinnande under befordran i enlighet med bestämmelserna i förordning 1/2005

a) Organisatör: Se definitionen i artikel 2 q i rådets förordning 1/2005

b) Om organisatören är transportör skall tillståndsnumret anges

6.1. Namn på platser där djuren skall vila eller lastas om

(inklusive utförselställen)

6.2 Ankomst 6.3 Längd (i

timmar)

6.4 Transportörens namn och tillståndsnummer (om

annan än organisatören)

[sv] 6.5 identification

Datum Tid


