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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 5

Liik Kogus

Toit



2/et 5

ÜldnõudedII.1

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, tõendan käesolevaga, et käesoleva sertifikaadi I osas osutatud vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted:

vastavad nõukogu direktiivis 2006/88/EÜ sätestatud turuleviimise nõuetele.II.1.1

(1)(2) [Nõuded viiruslikule hemorraagilisele septitseemiale (VHS), nakkuslikule vereloomenekroosile (IHN), lõhede nakkavale kehvveresusele (ISA), karpkalade herpesviirusele (KHV),

Marteilia refringens’ile, Bonamia ostreae’le ja/või ihtüoftirioosile vastuvõtlike liikide puhul

II.2

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan käesolevaga, et eespool osutatud vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted:

(1)on pärit liikmesriigist, tsoonist või piirkonnast, mis on kuulutatud (1) [VHSi]  (1) [IHNi]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens’i]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [ihtüoftirioosi]  vabaks

direktiivi 2006/88/EÜ VII peatüki kohaselt.]

II.2.1

Transpordi- ja märgistamisnõudedII.3

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan, et:

eespool osutatud vesiviljelusloomad ja vesiviljelustootedII.3.1

viibivad tingimustes, kaasa arvatud vee kvaliteet, mis ei muuda nende tervislikku seisundit;i)

vastavad asjakohastel puhkudel nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 3 sätestatud loomade üldistele transporditingimustele;ii)

transpordimahuti või sumplaev on enne laadimist puhas ja desinfitseeritud või varem kasutamata; ningII.3.2

partii on tähistatud mahuti välisküljel loetava märgisega või sumplaevaga transportimisel käesoleva sertifikaadi I osa lahtrites I.8–I.13 osutatud teabega lastimanifestis ning järgmise

deklaratsiooniga:

II.3.3

„(1) [kalad]  (1) [molluskid]  (1) [koorikloomad],  mis on ette nähtud (1) [edasiseks töötlemiseks]  (1) [väljastuskeskuste või samalaadsete ettevõtete]  (1) [puhastuskeskuste või samalaadsete

ettevõtete]  jaoks enne Euroopa Liidus inimtoiduks kasutamist”].

(1)(3) [Sellisest piirkonnast pärit partiide tõend, mille suhtes kohaldatakse tauditõrjemeetmeidII.4

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan, et:

(1) [eespool osutatud loomi on kontrollitud 24 tunni jooksul pärast laadimist ja neil ei olnud kliinilisi haigusnähte], ,kasII.4.1

(1) [mari ja molluskid on pärit kasvandusest või molluskikasvatusalalt, kus kasvanduse või molluskikasvatusala dokumentide kohaselt ei ole andmeid, mis viitaksid

taudiprobleemidele] ;

või

eespool osutatud loomad on pärit piirkonnast, kus rakendatakse tauditõrjemeetmeid seoses (1) [episootilise haavandilise sündroomiga (EUS)]  (1) [episootilise vereloomenekroosiga (EHN)]  (1)

[viirusliku hemorraagilise septitseemiaga (VHS)]  (1) [nakkusliku vereloomenekroosiga (IHN)]  (1) [lõhede nakkava kehvveresusega (ISA)]  (1) [karpkalade herpesviirusega (KHV)]  (1)

[Bonamia exitiosa’ga]  (1) [Perkinsus marinus’ega]  (1) [Mikrocytos mackini’ga]  (1) [Marteilia refringens’iga]  (1) [Bonamia ostreae'ga]  (1) [Taura sündroomiga]  (1) [Yellowhead’i taudiga]

(1) [ihtüoftirioosiga]  (1)(4) [järgmise uue taudiga:   ] ;

II.4.2

eespool osutatud loomi lubatakse turule viia vastavalt sätestatud tõrjemeetmetele; ningII.4.3

partii on tähistatud mahuti välisküljel loetava märgisega või sumplaevaga transportimisel käesoleva sertifikaadi I osa lahtrites I.8–I.13 osutatud teabega lastimanifestis ning järgmise

deklaratsiooniga:

II.4.4

"(1) [kalad]  (1) [molluskid]  (1) [koorikloomad],  kes on pärit piirkonnast, mille suhtes kohaldatakse tauditõrjemeetmeid”]

(1)(5) [Nõuded viirusele OsHV-1 μvar vastuvõtlike liikide suhtesII.5

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan käesolevaga, et eespool osutatud vesiviljelusloomad

(1) [on pärit liikmesriigist või piirkonnast:kas

kus viirusest OsHV-1 μvar tuleb pädevale asutusele teatada ning selle taudi kahtluse teateid peab pädev asutus kohe uurima,a)

kus kõnealusesse liikmesriiki või piirkonda toodavad kõik viiruse OsHV-1 μvar suhtes vastuvõtlikku liiki vesiviljelusloomad vastavad käesoleva sertifikaadi punktis II.5

esitatud nõuetele,

b)

(1) [mis on taudivaba direktiivi 2006/88/EÜ VII peatükis sätestatud nõuetega samaväärsete nõuete kohaselt,]kasc)

(1) [kus rakendatakse otsusega 2010/221/EL heakskiidetud seireprogrammi selliste partiide puhul, mis on ette nähtud otsusega 2010/221/EL heakskiidetud

programmi rakendava liikmesriigi või piirkonna jaoks,]  ]

ja/või

(1) on pandud karantiini tingimustes, mis on vähemalt samaväärsed otsuses 2008/946/EÜ sätestatud tingimustega.] ]või

Märkused

I osa:

Lahtrid I.12 ja I.13: Vajaduse korral kasutada kõnealuse kasvanduse, molluskikasvatuse või ettevõtte loanumbrit.•

Lahter I.19: Kasutada asjakohaseid HS koode: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 või 0307.•

Lahtrid I.20 ja I.31: Koguse puhul esitada koguarv.•

II osa:

Vajalik alles jätta.(1)

Käesoleva sertifikaadi II.2 osa kohaldatakse liikide suhtes, mis on vastuvõtlikud ühele või mitmele jaotises osutatud taudile. Taudidele vastuvõtlikud liigid on loetletud direktiivi 2006/88/EÜ IV

lisa II osas.

(2)

Et lubada partii liikmesriiki, tsooni või piirkonda, mis on kuulutatud VHSi, IHNi, ISA, KHV, Marteilia refringens’i, Bonamia ostreae’ või  viirusliku valgelaiksuse vabaks või kus kohaldatakse

vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artikli 44 lõikele 1 või 2 seire- või likvideerimisprogrammi, tuleb säilitada see deklaratsioon, kui partii sisaldab liike, mis on vastuvõtlikud haiguste suhtes, mille

puhul kohaldatakse taudivaba staatust või programme, välja arvatud juhul, kui partii on ette nähtud direktiivi 2006/88/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaselt loa saanud töötlemisettevõtete või

väljastuskeskuste, puhastuskeskuste või samalaadsete ettevõtete jaoks, mis on varustatud heitvee puhastamise süsteemiga, mis inaktiveerib kõnealused patogeenid, või kus heitvett töödeldakse

muul viisil, mis vähendab taudide looduslikesse vetesse levimise riski vastuvõetava tasemeni.

Euroopa Liidu kõigi kasvanduste ja molluskikasvatusalade tervisliku seisundi kohta saab andmeid aadressil http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Käesoleva sertifikaadi II.4 osa kohaldatakse vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete partiide suhtes, millega vastavalt määruse (EÜ) nr 1251/2008 artiklile 8 peab kaasas olema sertifikaat ja

millel lubab pädev asutus vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ turuleviimise nõuetele lahkuda piirkonnast, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/88/EÜ V peatüki 3.–6. jaotises ettenähtud

tõrjemeetmeid, või liikmesriigist, tsoonist või piirkonnast, kus kohaldatakse kooskõlas selle direktiivi artikli 44 lõikega 2 heakskiidetud likvideerimisprogrammi.

(3)

Kohaldatakse, kui meetmeid võetakse vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 41.(4)

Käesoleva sertifikaadi II.5 osa kohaldatakse üksnes partiide suhtes, mis on ette nähtud väljastuskeskuste, puhastuskeskuste või samalaadsete ettevõtete jaoks liikmesriikides või piirkondades,

mida peetakse haigusvabaks või mille jaoks on otsusega 2010/221/EL kiidetud heaks programm viiruse OsHV-1 μvar osas, ning partii sisaldab liike, mis on loetletud määruse (EÜ) 1251/2008

II lisa C osas viirusele OsHV-1 μvar vastuvõtlike liikidena.

(5)

Osas II.5 esitatud nõudeid ei kohaldata partiide suhtes, mis on ette nähtud väljastuskeskuste puhastuskeskuste või samalaadsete ettevõtete jaoks, mis on varustatud heitvee puhastamise

süsteemiga, mille on kinnitanud pädev asutus ja mis inaktiveerib ümbrisega viirused või vähendab haiguste looduslikesse vetesse leviku ohtu vastuvõetava tasemeni.
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EUROOPA LIIT
350/2011 (1251/2008) Inimtoiduks ettenähtud vesiviljelusloomade ja

vesiviljelustoodete turuleviimine

II: Loomatervishoiualane teave II.a. Sertifikaadi viitenumber II.b. Kohalik viitenumber
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Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Nimi (trükitähtedega):

Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood:Kohalik veterinaarüksus:

Allkiri:Kuupäev:

Pitsat
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EUROOPA LIIT
350/2011 (1251/2008) Inimtoiduks ettenähtud vesiviljelusloomade ja

vesiviljelustoodete turuleviimine

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


