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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 Ras Kategori Donatordjurets identitet Insamlingsdatum Gruppens godkännandenummer Mängd

Artificiell reproduktion
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I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

De  in vivo-producerade embryon / in vivo-producerade ägg  (1) som beskrivs ovan har samlats, behandlats och lagrats av en embryosamlingsgrupp(2) som godkänts och

övervakas enligt kapitel I.III.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

 [II.1(1)antingen

De  in vitro-producerade embryon / mikromanipulerade embryon  (1) som beskrivs ovan har producerats, behandlats och lagrats av en embryoproduktionsgrupp(2) som

godkänts och övervakas enligt kapitel I.III.1 och I.III.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

 [II.1(1)eller

De in vivo-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.] [II.2(1)antingen

De in vivo-producerade ägg som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.] [II.2(1)eller

De in vitro-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.3 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.] [II.2(1)eller

De mikromanipulerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.] [II.2(1)eller

De ägg eller embryon som beskrivs ovanII.3

uppfyller kraven i kapitel A.I i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001,] [II.3.1(1)antingen

uppfyller kraven i kapitel A.I i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001 och är avsedda att sändas till en medlemsstat som för hela eller en del av sitt territorium utnyttjar

bestämmelserna i kapitel A.I b eller c i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001 och donatordjuren uppfyller de garantier som föreskrivs i de program som avses i

nämnda punkter och de garantier(3) som bestämmelsemedlemsstaten kräver avseende skrapie,]

 [II.3.1(1)eller

härstammar från donatorhondjur av  får / get  som uppfyller kraven i kapitel IV.3 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.II.3.2

De ovan beskrivna embryona har befruktats genom artificiell insemination av donatorhondjur med sperma som hade samlats, producerats, lagrats och transporterats under

förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

 [II.4(1)antingen

De ovan beskrivna embryona är ett resultat av befruktning in vitro av ägg som uppfyller villkoren i kapitel III.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG med sperma som hade

samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

 [II.4(1)eller

Äggen har inte kommit i kontakt med sperma från får och getter.] [II.4(1)eller

De ägg eller embryon som beskrivs ovan har avsänts till lastningsplatsen i en förseglad behållare enligt kapitel III.II punkt 6 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och

behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

II.5

 Undantag för utförselförbudet avseende blåtunga:(1)

Ägg/embryon som uppfyller kraven i artikel 8.1 a eller 8.1 b i förordning (EG) nr 1266/2007(1)-

Ägg/embryon som härrör från donatordjur som uppfyller kraven i (punkt  1 ,  2 a ,  2 b ,  2 c  eller  2 d , ange det som är tillämpligt) i bilaga III.C till förordning (EG) nr

1266/2007(1)

-

Anmärkningar

Del I:

Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade embryona.Fält I.12.:

Bestämmelseort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp, den embryoproduktionsgrupp eller den anläggning som är äggens/embryonas destination.Fält I.13.:

Ange identifiering av container och förseglingsnummer.Fält I.23.:

Kategori: Ange om in vivo-producerade embryon, in vivo-producerade ägg, in vitro-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.Fält I.31.:

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för gruppen ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade äggen/embryona.

Del II:

Stryk det som inte är tillämpligt.(1)

Endast godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper som i enlighet med artikel 11.4 i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats(2)

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

Tilläggsgarantier enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 546/2006 [EUT L 94, 1.4.2006, s. 28].(3)

Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.·

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Behörighet:Namn (med versaler):

Lokal veterinärenhets nr:Lokal veterinärenhet:

Underskrift:Datum:

Stämpel

D
el

 I
I:

 I
n

ty
g

EUROPEISKA UNIONEN
2010/470 Ägg/embryon från får och getter – del A

II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer
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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
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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


