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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 Luokka Hyväksyntänumero Tunniste Ikä Pakkausten tyyppi

Karjankasvatus Hyväksytyt laitokset Muu
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Eläinten terveyttä koskeva vakuutusII.1.

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että edellä kuvatut untuvikot/kuvattuja untuvikkoja

täyttävät: (a)

 [neuvoston direktiivin 2009/158/EY 6, 9 ja 18 artiklan säännökset](i)joko(1)

 [neuvoston direktiivin 2009/158/EY 6 artiklan a alakohdan i ja ii alakohdan ja b alakohdan, 9 artiklan ja 18 artiklan säännökset] ;tai(1)(2)

 [jos ne on haudottu komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 olevan muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskevan mallin (HEP) tai

sileälastaisten lintujen siitosmunia koskevan mallin (HER) vaatimusten mukaisesti tuoduista siitosmunista, neuvoston direktiivin 2009/158/EY 6 artiklan a

alakohdan ja 9 artiklan b ja c alakohdan säännökset]

(ii)tai(1)(3)

 [jos ne on haudottu komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 olevan muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskevan mallin (HEP) tai

sileälastaisten lintujen siitosmunia koskevan mallin (HER) vaatimusten mukaisesti tuoduista siitosmunista, neuvoston direktiivin 2009/158/EY 6 artiklan a

alakohdan i ja ii alakohdan ja 9 artiklan b ja c alakohdan säännökset] .

tai(1)(2)(3)

täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännökset. (b)(4)

täyttävät komission päätöksen (päätösten)   /EU säännökset lisätakeista    (tauti/taudit) suhteen neuvoston direktiivin 2009/158/EY 16 tai 17 artiklan mukaisesti.(c)(5)

 [ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]joko(d)(1)

 [on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:tai(1)

   (rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))    (päivämäärä)] .

tulevat siipikarjasta:(e)

 [jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]joko(1)

 [joka on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:tai(1)

   (rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))    (päivämäärä)] .

että siitossiipikarjaparviin tai tuotantosiipikarjaparviin tarkoitetut untuvikot ovat lähtöisin parvista, jotka on testattu negatiivisin tuloksin komission päätöksessä 2003/644/EY

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

 (f)(6)

Kansanterveyttä koskeva vakuutusII.2.

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että edellä kuvatut untuvikot

 tulevat parvesta, joka on testattu kansanterveyden kannalta merkittävien Salmonellan serotyyppien havaitsemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003

mukaisesti. Viimeisen näytteenoton päivämäärä sellaisen parven osalta, josta tutkimustulos on tiedossa:     Kaikkien parven osalta tehtyjen tutkimusten tulos:

(a)(7)

 [positiivinen;]joko(1)(8)

 [negatiivinen]tai(1)(8)

ja, jos untuvikot on tarkoitettu jalostukseen, Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium tartuntaa ei havaittu II.2.a kohdassa tarkoitetussa valvontaohjelmassa.(b)(7)

Terveyttä koskevat lisätiedotII.3.

Lähetys täyttää komission päätöksen   /EU mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset, jotka koskevat suojatoimenpiteitä, jotka liittyvät muuta kuin H5N1-alatyyppiä olevaan

korkeapatogeeniseen lintuinfluenssaan.

 II.3.1.(1)(8)

Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/415/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset. II.3.2.(1)

Lähetys täyttää komission päätöksen   /EU mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset, jotka koskevat rokottamista lintuinfluenssaa vastaan. II.3.3.(1)(9)

Huomautukset

Osa I:

Mukana seuraavien eläinten terveystodistusten numerot.Kohta I.6:

Rekisteröintinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva).Kohta I.16:

Käytetään asianmukaisia HS-nimikkeitä: 01.05, 01.06.39.Kohta I.19:

Luokka: valitaan jokin seuraavista: puhdas linja/isovanhempaispolvi/vanhempaispolvi/munivat kanat/lihotus/muut.Kohta I.31:

Hyväksyntänumero: ilmoitetaan vanhempaispolven (polvien) hyväksytyn laitoksen (laitosten) numero(t).

Tunnistetiedot: ilmoitetaan vanhempaispolven tunnisteet ja tuotenimi.

Ikä: ilmoitetaan haudontapäivä.

Osa II:

Tarpeeton viivataan yli.(1)

Sovelletaan ainoastaan, jos II.3.1 tai II.3.2 kohtaa noudatetaan.(2)

Jos kyseessä ovat kolmannesta maasta tuoduista siitosmunista haudotut untuvikot, eristysaikaa määrätilalla on noudatettava komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteissä VIII ja IX olevan II osan

mukaisesti. Untuvikkojen lopullisen määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava tästä vaatimuksesta TRACES-järjestelmällä.

(3)

Varmistettava silloin, kun lähetetään jäsenvaltioon, jossa ei EU:n hyväksynnän mukaan tarvita rokotusta Newcastlen tautia vastaan; tällä hetkellä: Suomi ja Ruotsi. Muussa tapauksessa viittaus

yliviivataan.

(4)

Täydennetään tarvittaessa.(5)

Varmistettava silloin, kun lähetykset menevät Suomeen ja Ruotsiin. Muussa tapauksessa viittaus yliviivataan.(6)

Edellä olevan II.2 kohdan takeita sovelletaan ainoastaan lajiin Gallus gallus kuuluvaan siipikarjaan tai kalkkunoihin.(7)

Jos jokin tuloksista oli positiivinen alla lueteltujen serotyyppien osalta parven elinaikana, merkitään se positiiviseksi.(8)

Lajin Gallus gallus siitossiipikarjaparvet: Salmonella hadar, Salmonella virchow ja Salmonella infantis.

Tuotantosiipikarjaparvet: Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium.

Sovelletaan ainoastaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa rokotetaan lintuinfluenssaa vastaan EU:n hyväksymän rokotussuunnitelman mukaisesti.(9)

Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.·
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Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

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

Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro:Paikallinen eläinlääkintäyksikkö:

Allekirjoitus:Päivämäärä:

Leima
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II. Terveyttä koskevat tiedot II.a. Todistuksen viitenumero II.b. Paikallinen viitenumero

3/fi 5



O
sa

 I
II

: 
T

a
rk

a
st

u
s

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


