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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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Laji Luovuttaja Keräyspäivämäärä(t) Määrä Pakkausten tyyppi

Keinollinen lisääntyminen
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Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa seuraavaa:

Keinosiemennysasema(2), jolla edellä kuvattu siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu kauppaa varten, on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma direktiivin 92/65/ETY liitteessä

D olevan I luvun I jakson 1 kohdan ja I luvun II jakson 1 kohdan mukaisesti;

II.1.

sen jakson aikana, joka alkoi 30 päivää ennen edellä kuvatun siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää ja päättyi tuoreen tai jäähdytetyn siemennesteen lähetyspäivänä tai pakastetun siemennesteen

30 päivän säilytysjakson päättyessä, keinosiemennysasema

II.1.1.

sijaitsi sellaisen jäsenvaltion alueella tai, aluejaon kyseessä ollessa, alueen osalla(1), jota ei pidetty afrikkalaisen hevosruton esiintymisalueena direktiivin 2009/156/EY(3) 5 artiklan 2 kohdan a ja b

alakohdan mukaisesti;

II.1.1.1.

täytti direktiivin 2009/156/EY(3) 4 artiklan 5 kohdassa vahvistetut tiloja koskevat vaatimukset;II.1.1.2.

on pitänyt ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joissa ei ole esiintynyt mitään hevosen virusarteriitin tai hevosen tarttuvan kohtutulehduksen kliinisiä oireita.II.1.1.3.

Asemalle on otettu ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, jotka täyttävät direktiivin 2009/156/EY(3) 4 ja 5 tai 12–16 artiklassa vahvistetut vaatimukset.II.2.

Edellä kuvattu siemenneste on kerätty luovuttajaoreilta,II.3.

joilla ei ollut mitään kliinistä merkkiä mistään tarttuvasta taudista päivänä, jona ne otettiin asemalle, eikä sinä päivänä, jona siemenneste kerättiin;II.3.1.

jotka on pidetty 30 päivän ajan ennen siemennesteen keräyspäivää tiloilla, joiden hevoseläimissä ei ole kyseisenä aikana esiintynyt hevosen virusarteriitin tai hevosen tarttuvan kohtutulehduksen

kliinisiä oireita;

II.3.2.

joita ei ole käytetty astutukseen ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana eikä II.3.5.1., II.3.5.2. tai II.3.5.3. kohdassa tarkoitettujen ensimmäisen näytteen

ottopäivien ja keräysjakson päättymisen välisenä aikana;

II.3.3.

joille on tehty seuraavat kokeet, jotka täyttävät vähintään maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan asiaa koskevassa luvussa olevat vaatimukset, toimivaltaisen

viranomaisen tunnustamassa laboratoriossa jonkin II.3.5. kohdassa määrätyn ohjelman mukaisesti otetusta näytteestä:

II.3.4.

agargeeli-immunodiffuusiokoe (Cogginsin koe) hevosen näivetystaudin (EIA) toteamiseksi negatiivisin tuloksin;] [II.3.4.1.(1)joko

ELISA-koe hevosen näivetystaudin (EIA) toteamiseksi negatiivisin tuloksin;] [II.3.4.1.(1)tai

seroneutralisaatiokoe hevosen virusarteriitin (EVA) toteamiseksi negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:4;] [II.3.4.2.(1)jokosekä

viruseristyskoe hevosen virusarteriitin (EVA) toteamiseksi negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaorin siemennesteen koko määrästä;] [II.3.4.2.(1)tai

taudinaiheuttajan tunnistuskoe hevosen tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) toteamiseksi kahteen kertaan seitsemän päivän välein otetuista näytteistä eristämällä Taylorella

equigenitalis -taudinaiheuttaja 7–14 päivän viljelyn jälkeen ejakulaatiota edeltävästä nesteestä tai siemennäytteestä sekä sukuelimistä ainakin esinahasta, virtsaputkesta ja virtsaputken

fossa glandiksesta otetuista tupponäytteistä, ja jokaisen osakokeen tulos on negatiivinen;

II.3.4.3.sekä

joille on tehty vähintään yksi seuraavissa II.3.5.1., II.3.5.2. ja II.3.5.3. kohdassa yksityiskohtaisesti esitetyistä koeohjelmista(4) kussakin tapauksessa II.3.4. kohdassa määritellyin tuloksin:II.3.5.

Luovuttajaoria on pidetty keinosiemennysasemalla yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä edellä kuvatun siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan, eikä

yksikään keinosiemennysasemalla olevista hevoseläimistä ole ollut välittömässä kosketuksessa sellaisiin hevoseläimiin, joiden terveydentila oli heikompi kuin luovuttajaorilla.

II.3.5.1.

Edellä II.3.4. kohdassa kuvatut kokeet on tehty näytteistä, jotka on otettu(5) ennen ensimmäistä siemennesteen keräystä ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua vähintään 30 päivää kestävän

oleskeluajan alkamisesta.

Luovuttajaoria on pidetty keinosiemennysasemalla vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä edellä kuvatun siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan, mutta se on siirtynyt

asemalta pois asemaeläinlääkärin vastuulla alle 14 päivän pituiseksi yhtäjaksoiseksi ajaksi, ja/tai muut asemalla olevat hevoseläimet ovat joutuneet välittömään kosketukseen terveydentilaltaan

heikompien hevoseläinten kanssa.

II.3.5.2.

Edellä II.3.4. kohdassa kuvatut kokeet on tehty näytteistä, jotka on otettu(5) ennen sen vuoden lisääntymiskauden tai keräysjakson ensimmäistä siemennesteen keräystä, jona edellä kuvattu

siemenneste kerättiin, ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua vähintään 30 päivää kestävän oleskeluajan alkamisesta,

hevosen näivetystaudin osalta II.3.4.1. kohdassa kuvattu koe on viimeksi tehty verinäytteestä, joka on otettu(5) enintään 90 päivää ennen edellä kuvatun siemennesteen keräystä,sekä

 [hevosen virusarteriitin osalta yksi II.3.4.2. kohdassa kuvatuista kokeista on viimeksi tehty näytteestä, joka on otettu(5) enintään 30 päivää ennen edellä kuvatun siemennesteen

keräystä,]

(1)jokosekä

 [hevosen virusarteriitin osalta on tehty viruseristyskoe negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaorin siemennesteen koko määrästä, joka on otettu(5) enintään kuusi kuukautta

ennen edellä kuvatun siemennesteen keräystä, ja samana päivänä(5) otetusta verinäytteestä saatiin positiivinen tulos hevosen virusarteriitin toteamiseksi tehdyssä

seroneutralisaatiokokeessa seerumilaimennoksen ollessa suurempi kuin 1:4,]

(1)tai

hevosen tarttuvan kohtutulehduksen osalta II.3.4.3. kohdassa kuvattu koe on viimeksi tehty näytteistä, jotka on otettu(5) enintään 60 päivää ennen edellä kuvatun siemennesteen keräystä.sekä

Edellä II.3.4. kohdassa kuvatut kokeet on tehty näytteistä, jotka on otettu(5) ennen sen vuoden lisääntymiskauden tai keräysjakson ensimmäistä siemennesteen keräystä, jona edellä kuvattu

siemenneste kerättiin,

II.3.5.3.

edellä II.3.4. kohdassa kuvatut kokeet on viimeksi tehty näytteistä, jotka on otettu(5) vähintään 14 päivää ja enintään 90 päivää edellä kuvatun siemennesteen keräyksen jälkeen.sekä

joille on tehty II.3.5. kohdassa tarkoitetut kokeet seuraavina päivinä otetuista näytteistä:II.3.6.

Terveydentilan testaamiseksi tehtäviä kokeita koskevan näytteenoton päivämäärä(5)Alkamispäi

vä(5)

Testausohj

elma

Siemennesteen

tunnistustiedot

 CEM II.3.4.3. EVA

II.3.4.2.

EIA

II.3.4.1.

Siemennest

een keräys

Luovuttaja

n oleskelu

2. näyte1. näyteSiemennest

enäyte

Verinäyte
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Siemennesteeseen ei ole lisätty antibiootteja.] [II.4.(1)joko

Siemennesteeseen on lisätty seuraavaa antibioottia tai antibioottien yhdistelmää siten, että lopullisessa laimennetussa siemennesteessä pitoisuus on vähintään(6):   ;] [II.4.(1)tai

Edellä kuvattu siemennesteII.5.

on kerätty, käsitelty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun I jakson 1 kohdan ja III luvun I jakson vaatimusten mukaisissa olosuhteissa;II.5.1.

on lähetetty lastauspaikkaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan III luvun I jakson 1.4 kohdan mukaisessa sinetöidyssä astiassa, joka on merkitty I.23. kohdassa ilmoitetulla numerolla.II.5.2.

Huomautukset

Osa I:

Alkuperäpaikan on vastattava sitä keinosiemennysasemaa, jolta kyseinen siemenneste on peräisin.Kohta

I.12:

Määräpaikan on vastattava siemennesteen määränpäänä olevaa keinosiemennysasemaa tai siemennesteen varastointiasemaa tai tilaa.Kohta

I.13:

Kontin tunnistetiedot ja sinetin numero on ilmoitettava.Kohta

I.23:

Luovuttajan on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.Kohta

I.31:

Keräyspäivä on ilmoitettava seuraavassa muodossa: pp/kk/vvvv.

Keskuksen hyväksyntänumeron on vastattava I.12. kohdassa mainittua sen keinosiemennysaseman hyväksyntänumeroa, jolla siemenneste kerättiin.

Osa II:

Ohjeet II.3.6. kohdassa olevan taulukon täyttämiseksi:

Lyhenteet:

hevosen näivetystaudin (EIA) testaus ensimmäisen kerranEIA-1

EIA-testaus toisen kerranEIA-2

hevosen virusarteriitin (EVA) testaus verinäytteestä ensimmäisen kerranEVA-

B1

EVA-testaus verinäytteestä toisen kerranEVA-

B2

EVA-testaus siemennestenäytteestä ensimmäisen kerranEVA-

S1

EVA-testaus siemennestenäytteestä toisen kerran
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EVA-S2

hevosen tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) testaus ensimmäisen kerran ensimmäisestä näytteestäCEM-

11

CEM-testaus ensimmäisen kerran toisesta näytteestä, joka on otettu 7 päivää CEM-11:n jälkeenCEM-

12

CEM-testaus toisen kerran ensimmäisestä näytteestäCEM-

21

CEM-testaus toisen kerran toisesta näytteestä, joka on otettu 7 päivää CEM-21:n jälkeenCEM-

22

Ohjeet:

Kaiken sellaisen siemennesteen osalta, jonka tunnistustiedot annetaan sarakkeessa A, on sarakkeessa B kuvattava testausohjelma (II.3.5.1., II.3.5.2. ja/tai II.3.5.3.), ja sarakkeisiin C ja D on lisättävä vaadittavat

päivämäärät.

Päivämäärät, joina näytteet otettiin laboratoriokokeita varten ennen edellä kuvatun siemennesteen ensimmäistä keräystä II.3.5.1., II.3.5.2. ja II.3.5.3. kohdassa edellytetyllä tavalla, merkitään taulukon

sarakkeiden 5–9 yläriville eli jäljempänä olevassa esimerkissä ruutuihin, joissa on merkintä EIA-1, EVA-B1 tai EVA-S1 ja CEM-11 ja CEM-12.

Päivämäärät, joina näytteet otettiin II.3.5.2. tai II.3.5.3. kohdan mukaisesti laboratoriokokeen toistamiseksi, merkitään taulukon sarakkeiden 5–9 alariville eli jäljempänä olevassa esimerkissä ruutuihin, joissa on

merkintä EIA-2, EVA-B2 tai EVA-S2 ja CEM-21 ja CEM-22.

Terveydentilan testaamiseksi tehtäviä kokeita koskevan näytteenoton päivämäärä(5)Alkamispäi

vä(5)

Testausohj

elma

Siemennest

een

tunnistustie

dot

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

Siemennest

een keräys

Luovuttaja

n oleskelu

2. näyte1. näyteSiemennest

enäyte

Verinäyte

CEM-12CEM-11EVA-S1EVA-B1EIA-1DCBA

CEM-22CEM-21EVA-S2EVA-B2EIA-2

Tarpeeton yliviivataan.(1)

Ainoastaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti luetellut hyväksytyt keinosiemennysasemat, jotka löytyvät seuraavalta komission www-sivustolta:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.(3)

Viivataan yli ohjelma(t), jo(t)ka ei(vät) koske lähetystä.(4)

Lisätään päivämäärä II.3.6 kohdassa olevaan taulukkoon (noudatettava Huomautusten osassa II olevia ohjeita).(5)

Lisätään nimet ja pitoisuudet.(6)

Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.·

Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

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

Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro:Paikallinen eläinlääkintäyksikkö:

Allekirjoitus:Päivämäärä:

Leima
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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
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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


