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EUROOPAN UNIONI Yhteisön sisäisen kaupan todistus
I.1. Lähettäjä

Nimi

Osoite

Maa

I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero:

I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4. Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5. Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Maa

I.6. Alkuperäisten liitetodistusten numerot Lähetystä seuraavien asiakirjojen numerot

I.7. Välittäjä

Nimi Hyväksyntänumero

I.8. Alkuperämaa ISO-koodi I.9. Alkuperäalue Koodi I.10. Määränpäämaa ISO-koodi I.11. Määränpääalue Koodi

I.12. Alkuperäpaikka/kalastuspaikka

Tila Keräilykeskus Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos Keinosiemennysasema Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä Käsittelylaitos Muu

Nimi

Osoite

Hyväksyntänumero

Postinumero

I.13. Määräpaikka

Tila Keräilykeskus Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos Keinosiemennysasema Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä Käsittelylaitos Muu

Nimi

Osoite

Hyväksyntänumero

Postinumero

I.14. Lastauspaikka

Postinumero

I.15. Lähtöpäivä ja -aika

I.16. Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot::

Numero(t):

I.17. Kuljetusyritys

Nimi

Osoite

Postinumero

Hyväksyntänumero

Jäsenvaltio

I.20. Lukumäärä / paino I.22. Pakkausten lukumäärä

I.23. Sinetin nro ja kontin nro

I.21. Lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.25. Eläimet / tuotteet, joille annettu todistus seuraavaa tarkoitusta varten:

I.26. Kauttakuljetus kolmannessa maassa

Kolmas maa ISO-koodi

Kolmas maa ISO-koodi

Kolmas maa ISO-koodi

Poistumispaikka Koodi

Maahantulopaikka Rajatarkastusaseman nro

I.27. Kauttakuljetus jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio ISO-koodi

Jäsenvaltio ISO-koodi

Jäsenvaltio ISO-koodi

I.28. Vienti

Kolmas maa ISO-koodi

Poistumispaikka Koodi

I.29. Arvioitu kuljetusaika

I.30. Reittisuunnitelma

Kyllä Ei

I.31. Eläinten ja/tai tuotteiden tunnistetiedot
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Passin numero

Rekisteröidyt hevoset
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Allekirjoittanut todistaa, että edellä mainittu hevoseläin täyttää seuraavat vaatimukset(1)(2):

se on tutkittu tänään eikä siinä näy taudin kliinisiä merkkejä;(a)

sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi tartuntataudin kansallisen hävittämissuunnitelman mukaisesti;(b)

 se ei ole peräisin jäsenvaltion/kolmannen maan alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi ,(c)

tai

 se on peräisin jäsenvaltion alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi, ja sille on hyväksyttävin tuloksin suoritettu direktiivin 2009/156/EY 5

artiklan 5 kohdassa tarkoitetut testit   n karanteeniasemalla    ja    välisenä aikana (3) ;

 sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ,

tai

 se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan    (3) (4) ;

se ei ole peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä, eikä se ole ollut kosketuksissa sellaisen tilan hevoseläimiin, johon sovellettiin eläinten

terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä

(d)

astumatautiin sairastuneeksi epäiltyjen hevoseläinten osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä päivästä, jolloin eläin on ollut tai on mahdollisesti ollut yhteydessä

sairaaseen eläimeen. Oriiden osalta kielto on kuitenkin voimassa eläimen kuohintaan asti,

-

räkätaudin tai hevosen enkefalomyeliitin osalta kuuden kuukauden aikana siitä päivästä, jona näihin tauteihin sairastuneet hevoseläimet on teurastettu,-

näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen

kuukauden välein suoritettuun Cogginsin testiin,

-

vesikulaarisen stomatiitin osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,-

rabieksen osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,-

pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta,-

jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu 30 vuorokauden aikana siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei

kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta,

-

parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvaan tautiin tai tartuntatautiin sairastuneisiin hevoseläimiin tämän ilmoituksen antamista edeltäneiden 15 vuorokauden aikana.(e)

edellä mainitut eläimet olivat tarkastushetkellä hyväkuntoisia, niin että niitä saattoi kuljettaa aiotun matkan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten mukaisesti (5).(f)

Näitä tietoja ei tarvita, jos on olemassa direktiivin 90/426/ETY 6 artiklan mukainen kahdenvälinen sopimus.(1)

Voimassa 10 päivän ajan.(2)

Delete whichever does not apply.(3)

Rokotuspäivä on merkittävä passiin.(4)

Tämä lausunto ei vapauta kuljettajia heidän voimassa olevien yhteisön sääntöjen mukaisista velvoitteista erityisesti kuljetettavien eläinten kunnon osalta.(5)

Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Virka-asema ja -nimike:Nimi (suuraakkosin):

Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro:Paikallinen eläinlääkintäyksikkö:

Allekirjoitus:Päivämäärä:
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EUROOPAN UNIONI

2009/156 AII Rekisteröidyt hevoseläimet

II. Terveyttä koskevat tiedot II.a. Todistuksen viitenumero II.b. Paikallinen viitenumero
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EUROOPAN UNIONI Yhteisön sisäisen kaupan todistus
III.1. Tarkastuspäivä III.2. Todistuksen viitenumero::

III.3. Asiakirjojen tarkastus: Ei Kyllä

EU:n vaatimukset

Lisävakuudet

Kansalliset vaatimukset

Hyväksyttävä

Hyväksyttävä

Hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

III.4. Tunnistustarkastus: Ei Kyllä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.5. Fyysinen tarkastus: Ei Tarkastettujen eläinten lukumäärä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.6. Laboratoriotutkimukset: Ei Kyllä

Päivämäärä:

Tutkittu (varalta):-:

Pistokoe Epäilyn perusteella

Tulokset:: Kesken Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

Eläinten hyvinvoinnin tarkastus Ei Kyllä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.8. Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön rikkominen:

III.8.1.Kuljetuslupa ei voimassa

III.8.2 Kuljetusvälineet eivät vaatimusten mukaisia

III.8.3 Lastaustiheys liian suuri Keskipinta-ala

III.8.4 Kuljetusaikoja ei noudatettu

III.8.5 Riittämätön vedensaanti tai ravinto

III.8.6 Eläinten huono kohtelu tai laiminlyönti

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

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

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

III.8.10 Muu

III.9. Eläinten terveyttä koskevan lainsäädännön rikkominen

III.9.1 Todistus puuttuu/ virheellinen

III.9.2 Asiakirjat eivät vastaa lähetystä

 III.9.3 Ei sallittu jäsenvaltio

III.9.4 Ei hyväksytty alue/vyöhyke

III.9.5 Kielletty laji

III.9.6 Lisävakuuksien puuttuminen

III.9.7 Tila ei ole hyväksytty

III.9.8 Sairaat tai tartunnasta epäillyt eläimet

III.9.9 Kielteiset tutkimustulokset

III.9.10 Tunnistetiedot puutteelliset tai sääntöjen vastaiset

III.9.11 Kansalliset vaatimukset eivät täyty

III.9.12 Määräpaikan osoite väärä

III.9.14 Muu

III.10. Kuljetuksen vaikutukset eläimiin

Kuolleiden eläinten lukumäärä:: Arvio:

Huonokuntoisten eläinten lukumäärä:: Arvio:

Synnytysten tai keskenmenojen lukumäärä::

III.11. Oikaisutoimet

III.11.1 Lähdön lykkääminen

III.11.2 Siirtomenettely

III.11.3 Karanteeni

III.11.4. Eläinten lopetus

III.11.5 Ruhojen/tuotteiden hävittäminen

III.11.6 Lähetyksen palautus

III.11.7 Tuotteiden käsittely

III.11.8 Tuotteiden käyttö muihin tarkoituksiin

Tunniste:

III.12. Karanteenin jatkotoimet

III.12.1. Eläinten lopetus

III.12.2. Vapautus

III.14. Määräpaikan virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Paikallinen eläinlääkintäyksikkö Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro

Nimi (suuraakkosin):

Virka-asema ja -nimike

Päivämäärä: Allekirjoitus:

III.13. Tarkastuspaikka

Käsittelylaitos Tila Keräyskeskus

Välittäjän tilat Hyväksytty laitos Ks-asema / -varasto

Satama Lentokenttä Poistumispaikka

Matkan aikana Muu

3/fi 4
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SUUNNITTELU

1.1 JÄRJESTÄJÄN nimi ja osoite (a) (b) 1.2. Kuljetusmatkasta vastaavan nimi

1.3. Puhelin / Faksi

2. ODOTETTU KOKONAISKESTO (tuntia/päivää)

3.1 LÄHTÖPAIKKA JA -MAA

3.2 Päivämäärä 3.3 Aika

4.1 MÄÄRÄPAIKKA JA -MAA

4.2 Päivämäärä 4.3 Aika

5.1 Eläinlaji 5.2 Lukumäärä 5.3 Eläinlääkintätodistusten numerot

5.4 Lähetyksen arvioitu kokonaispaino (kg) 5.5 Lähetyksen arvioitu kokonaisala (m2)

8. Järjestäjän allekirjoitus

6. Luettelo suunnitelluista lepo-, siirto- tai poistumispaikoista

7. Minä, järjestäjä, vakuutan, että olen vastuussa edellä mainitun kuljetusmatkan järjestämisestä ja että olen tehnyt asianmukaiset järjestelyt eläinten

hyvinvoinnin turvaamiseksi koko matkan ajan asetuksen 1/2005 säännösten mukaisesti

(a) Järjestäjä: ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005, 2 (q) artiklan määritelmä

(b) Jos järjestäjä on kuljetusyritys, on annettava luvan numero

6.1. Paikat, joissa eläinten on tarkoitus levätä tai ne on

tarkoitus siirtää

6.2 Päivä 6.3 Kesto

(tuntia)

6.4 Kuljetusyrityksen nimi ja luvan numero (jos eri

kuin järjestäjä)

[fi] 6.5 identification

Päivä Aika


