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EUROOPA LIIT Ühendusesisese kaubanduse sertifikaat
I.1. Kauba saatja

Nimi

Aadress

Riik

I.2. Sertifikaadi viitenumber I.2. Kohalik viitenumber:

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kauba saaja

Nimi

Aadress

Riik

I.6. Asjakohaste originaalsertifikaatide number/numbridKaubasaadetisega kaasas oleva(te) dokumendi/dokumentide number/numbrid

I.7. Vahendaja

Nimi Tunnustusnumber 

I.8. Päritoluriik ISO kood I.9. Päritolupiirkond Kood I.10. Sihtriik ISO kood I.11. Sihtpiirkond Kood

I.12. Päritolukoht/kogumiskoht

Ettevõte Kogumiskeskus Vahendaja tööruumid

Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskusAkvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte

Embrüokogumisrühm Ettevõte Muu

Nimi

Aadress

Tunnustusnumber 

Postiindeks / Piirkond 

I.13. Sihtkoht

Ettevõte Kogumiskeskus Vahendaja tööruumid

Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskusAkvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte

Embrüokogumisrühm Ettevõte Muu

Nimi

Aadress

Tunnustusnumber 

Postiindeks / Piirkond 

I.14. Laadimiskoht

Postiindeks / Piirkond 

I.15. Väljumiskuupäev ja -koht

I.16. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Mootorsõiduk Muu

Identifitseerimistunnused::

Number/numbrid:

I.17. Vedaja

Nimi

Aadress

Postiindeks / Piirkond 

Tunnustusnumber 

Liikmesriik

I.20. Arv/hulk I.22. Pakendite arv

I.23. Konteineri identifitseermistunnus/Plommi number

I.21. Toodete temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.25. Loomad on sertifitseeritud kui/kaup sertifitseeritud::

I.26. Transiit läbi kolmanda riigi

Kolmas riik ISO kood

Kolmas riik ISO kood

Kolmas riik ISO kood

Väljumise koht Kood

Sisenemise koht Piiripunkti kood

I.27. Transiit läbi liikmesriikide

Liikmesriik ISO kood

Liikmesriik ISO kood

Liikmesriik ISO kood

I.28. Väljavedu  

Kolmas riik ISO kood

Väljumise koht Kood

I.29. Eeldatav teeloleku aeg

I.30. Teekonnaleht

Ja Ei

I.31. Loomade identifitseerimistunnused

1/et 4

Passi number

Rändkarjatamine



2/et 4

 Piirialadele karjatamiseks  (3) või  päevaseks karjatamiseks  (3)  (4) saadetud veiste veterinaarsertifikaatA.

Mina, allakirjutanu, riiklik veterinaararst, kinnitan, et iga allpool kirjeldatud saadetises olev loom :

pärineb ettevõttest või piirkonnast, mille suhtes ei kohaldata ühenduse või siseriiklike õigusnormide alusel ühtegi keeldu ega piirangut seoses veiste haigustega;A.1.

pärineb karjast, mis asub liikmesriigi või selle osa territooriumil:A.2.

millel on komisjoni otsusega   /  /EÜ ja Šveitsi puhul Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahelise 21. juuni 1999. aasta kokkuleppega (11. lisa 2. liite I punkt) heakskiidetud

järelevalvevõrgustik,

(a)

mida tunnustatakse ametlikult leukoosi-, tuberkuloosi- ja brutselloosivabana.(b)

on  aretamiseks- (3) või  tootmiseks (1) ettenähtud loom, kes:A.3.

on olnud vastavalt olemasolevatele andmetele päritoluettevõttes viimased 30 päeva või alates sünnist, kui ta on alla 30 päeva vana, ning et ükski kolmandast riigist imporditud

loom ei ole ettevõttesse sellel ajal sisenenud, välja arvatud juhtudel, kui need on olnud ettevõttes olevatest muudest loomadest täielikult isoleeritud;

(a)

ei ole viimase 30 päeva jooksul kokku puutunud loomadega karjadest, mis ei vasta punktis 2 sätestatud nõuetele, ning et:(b)

eespool kirjeldatud loomi kontrolliti    (kuupäev) ettenähtud 48 tunni jooksul enne kavandatavat saatmist ja neil ei olnud nakkushaiguste kliinilisi tunnuseid;A.4.

päritoluettevõtte ja, kui see on kohaldatav, heakskiidetud kogumiskeskuse ning vööndi suhtes, kus need asuvad, ei kohaldata ühtki keeldu ega piirangut seoses veiste haigustega kooskõlas

ühenduse või siseriiklike õigusnormidega;

A.5.

täidetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ kohaldatavaid sätteid;A.6.

loomad vastavad lisatagatistele nakkava pustuloosse vulvovaginiidi/veiste infektsioosse rinotrahheiidi osas kooskõlas komisjoni otsusega 2004/558/EÜ, mida kohaldatakse mutatis

mutandis kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahelise 21. juuni 1999. aasta kokkuleppega;

A.7.

kontrolli ajal oli eespool nimetatud loomade seisund sobiv kavandatud veoks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1/2005.A.8.

Karjamaale saabumise kuupäev (6)A.9.

Karjamaalt ärasaatmise kavandatud kuupäev:A.10.

Piirialadelt(tavapärase karjatusperioodi lõpus või enne seda) tagasisaadetavate veiste veterinaarsertifikaatB.

eespool pool kirjeldatud loomi ( varem tagasisaadetavate loomade nimekiri 3 või  seotud originaalsertifikaadil olevate loomade nimekiri  (3), (7), (8)) kontrolliti    (laadimiskuupäev või 48

tunni jooksul enne ärasaatmist) ja neil ei olnud nakkushaiguste kliinilisi tunnuseid;

B.1.

ala suhtes, kus loomi karjatati, ei kohaldata ühenduse või siseriiklike õigusnormide alusel ühtegi keeldu ega piirangut seoses veiste haigustega, eelkõige ei ole karjatusperioodil leitud ühtki

tuberkuloosi, brutselloosi ega leukoosi juhtumit.

B.2.

A osa täidetakse piirialale karjatamiseks või päevaseks karjatamiseks saatmisel, B osa täidetakse piirialadelt karjatamiselt tagasisaatmisel.*

Sellel sertifikaadil olevad kohustuslikud andmed tuleb sisestada direktiivi 90/425/EMÜ artiklis 20 sätestatud veterinaarasutusi ühendavasse arvutisüsteemi sertifikaadi väljaandmise

kuupäeval ja hiljemalt 24 tundi enne loomade kavandatavat saabumiskuupäeva.

(1)

Käesolev sertifikaat kehtib kümme päeva alates Šveitsis või päritoluliikmesriigis  tehtud tervishoiukontrollist. Päevase karjatamise korral kehtib käesolev sertifikaat kogu

karjatusperioodil.

(2)

Mittevajalik maha tõmmata.(3)

Päevase karjatamise korral kehtib sertifikaat kogu karjatusperioodi.(4)

Käesolev avaldus ei vabasta veoettevõtjaid ühenduse sätetele vastavate kohustuste täitmisest, eelkõige seoses loomade transpordikõlbulikkusega.(5)

Karjamaa registreerimiskood on käesoleva sertifikaadi I. 13 osas (heakskiidu number).(6)

Kui loomad saadetakse karjatusperioodil tervislikel põhjustel oma päritoluettevõttesse tagasi koos veterinaarsertifikaadiga, tuleb kõnealused loomad kustutada esialgsest nimekirjast, mille

peab kinnitama riiklik veterinaararst.

(7)

Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est reporté en partie I.6 du présent certificat.(8)

Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Nimi (trükitähtedega):

Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood:Kohalik veterinaarüksus:

Allkiri:Kuupäev:
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EUROOPA LIIT
2005/22 Karjatamine

II: Loomatervishoiualane teave II.a. Sertifikaadi viitenumber II.b. Kohalik viitenumber

2/et 4
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EUROOPA LIIT Ühendusesisese kaubanduse sertifikaat
III.1. Inspekteerimiskuupäev III.2. Sertifikaadi viitenumber:

III.3. Dokumentide kontroll:: Ei Ja

EL Standard

Lisatagatised

Riiklikud erinõuded

Rahuldav

Rahuldav

Rahuldav

Mitterahuldav

Mitterahuldav

Mitterahuldav

III.4. Identsuskontroll: Ei Ja

Rahuldav Mitterahuldav

III.5. Füüsiline kontroll: Ei Kontrollitud loomade koguarv

Rahuldav Mitterahuldav

III.6 Laboratoorsed uuringud:: Ei Ja

Kuupäev:

Uuritud::

Pisteline Kahtluse korral

Tulemused:: Menetluses Rahuldav Mitterahuldav

III.7. Heaolu kontroll Ei Ja

Rahuldav Mitterahuldav

III.8. Loomade heaolu nõuete rikkumine:

III.8.1. Vedaja luba kehtetu

III.8.2. Transpordivahend nõuetele mittevastav

III.8.3. Loomade paigutamise tihedus ületatud Keskmiselt ruumi

III.8.4. Teeloleku aeg ületatud

III.8.5. Ebapiisav söötmine ja jootmine

III.8.6. Loomade väärkohtlemine või hooletusse jätmine

III.8.7.Täiendavad tingimused pikaajalise veo korral

III.8.8.Juhi pädevustunnistus

III.8.9.Teekonnalehe kanded

III.8.10.Muu

III.9. Tervishoiualaste õigusaktide rikkumine:

III.9.1. Puuduv/kehtetu sertifikaat

III.9.2. Dokumentide mittevastavus

III.9.3. Keelatud riik

III.9.4. Tunnustamata piirkond/tsoon

III. 9.5. Keelatud liik

III.9.6. Puuduvad lisatagatised

III.9.7. Tunnustamata ettevõte

III.9.8. Haiged või haiguskahtlased loomad

III.9.9. Teostatud uuringute tulemused ei vasta nõuetele

III.9.10. Puuduv või mittenõuetekohane idendifitseerimine

III.9.11. Riiklikud erinõuded täitmata

III.9.12. Sihtkoha aadress kehtetu

III.9.13. Muu

III.10. Transpordi mõju loomadele

Surnud loomade arv:: Hinnang:

Seisundi poolest nõuetele mittevastavate loomade arv:: Hinnang:

Sünnituste või abortide arv::

III.11. Korrigeeriv tegevus

III.11.1. Väljumine hilinenud

III.11.2. Ümberlaadimistoimingud

III.11.3. Karantiin

III.11.4. Humaanne surmamine/Eutanaasia

III.11.5 Rümpade/kauba hävitamine

III.11.6. Saadetise tagasisaatmine

III.11.7. Kauba töötlemine

III.11.8.7. Kauba kasutamine muul otstarbel

Tuvastamine:

III.12. Järelkarantiin

III.12.1. Humaanne surmamine/Eutanaasia

III.12.2. Kaup ringlusse

III.14. Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kohalik veterinaarüksus Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood

Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus

Kuupäev: Allkiri:

III.13. Inspekteerimiskoht

Ettevõte Ettevõte Kogumiskeskus

Vahendaja tööruumid Tunnustatud asutus Sperma säilituskeskus

Sadam Lennujaam Väljumise koht

Marsruut Muu

3/et 4
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Teekonnaleht

1.1. KORRALDAJA Nimi ja aadress (a) (b) 1.2. Teekonna eest vastutava isiku nimi

1.3. Telefon/Faks

2. EELDATAV KOGUKESTUS (tundi/päeva)

3.1. LÄHTEKOHT ja -riik

3.2. Kuupäev 3.3. Kellaaeg

4.1. SIHTKOHT ja -riik

4.2. Kuupäev 4.3. Kellaaeg

5.1. Liigid 5.2. Loomade arv 5.3. Veterinaarsertifikaadi (sertifikaatide) number (numbrid)

5.4. Partii hinnanguline kogukaal (kg): 5.5. Partii jaoks ette nähtud koguruum (m²)

8. Korraldaja allkiri

6. PLANEERITUD PUHKE-, ÜMBERLAADIMIS- JA VÄLJUMISPUNKTIDE NIMEKIRI

7.Mina, korraldaja, kinnitan käesolevaga, et vastutan ülalnimetatud teekonna korraldamise eest ja olen vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr. 1/2005 sätetele

teinud asjakohased korraldused, et tagada loomade heaolu kogu vedamise ajal.

(a)Korraldaja: vaata definitsiooni nõukogu määruse (EÜ) nr. 1/2005 artikli 2 punktist q.

(b) Kui avaldaja on vedaja, näidata loa number

6.1. Puhkepauside või ümberlaadimispunktide nimed

(kaasa arvatud väljumispunktid)

6.2 Saabumine 6.3 Kestus

(tundides)

6.4 Vedaja nimi ja loa nr (kui erineb korraldajast) 6.5 identifitseerimine

Kuupäev Kellaaeg


