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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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Ihmisravinnoksi



2/fi 5

Yleiset vaatimuksetII.1

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että tämän todistuksen osassa I tarkoitetut vesiviljelyeläimet tai niistä saatavat tuotteet

täyttävät neuvoston direktiivissä 2006/88/EY asetetut markkinoille saattamista koskevat vaatimukset.II.1.1

(1)(2) [Virusperäiselle verenvuotoseptikemialle (VHS), tarttuvalle verta muodostavan kudoksen kuoliolle (IHN), lohen tarttuvalle anemialle (ISA), koikarpin herpesvirukselle (KHV), Marteilia

refringens -loistartunnalle, Bonamia ostreae -loistartunnalle ja/tai valkopilkkutaudille alttiita lajeja koskevat vaatimukset

II.2

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut vesiviljelyeläimet tai niistä saatavat tuotteet

(1)[ovat peräisin jäsenvaltiosta, vyöhykkeeltä tai osastosta, jonka on vahvistettu olevan vapaa (1) [VHS:stä]  (1) [IHN:stä]  (1) [ISA:sta]  (1) [KHV:stä]  (1) [Marteilia refringens -

loistartunnasta]  (1) [Bonamia ostreae -loistartunnasta]  (1) [valkopilkkutaudista]   direktiivin 2006/88/EY VII luvun mukaisesti.]

II.2.1

Kuljetusta ja merkintää koskevat vaatimuksetII.3

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että

edellä tarkoitetut vesiviljelyeläimet tai niistä saatavat tuotteetII.3.1

säilytetään olosuhteissa, mukaan luettuna veden laatu, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa,i)

täyttävät tarvittaessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklassa säädetyt eläinten kuljettamista koskevat yleiset ehdot;ii)

kuljetussäiliö tai sumppualus on ennen lastausta puhdas ja desinfioitu tai sitä ei ole käytetty aiemmin; jaII.3.2

lähetys varustetaan luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään säiliön ulkopuolelle tai tehdään aluksen lastiluetteloon, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, ja jonka on sisällettävä tämän

todistuksen osan I kohtien I.8–I.13 olennaiset tiedot sekä seuraava ilmoitus:

II.3.3

”(1)Euroopan unionissa ennen ihmisravinnoksi käyttämistä (1) [jatkojalostukseen]  (1) [lähettämöihin tai vastaaviin laitoksiin]  (1) [puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin]  ”] tarkoitettuja

(1) [kaloja]  (1) [nilviäisiä]  (1) [äyriäisiä] ”].

(1)(3) [Taudinvalvontatoimenpiteiden kohteena olevalta alueelta peräisin olevia lähetyksiä koskeva vakuutusII.4

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että

(1) [edellä tarkoitetut eläimet on tarkastettu lastausta edeltäneiden 24 tunnin aikana, eivätkä ne ole osoittaneet kliinisiä taudin oireita] ,jokoII.4.1

(1) [ne ovat mätimunien ja nilviäisten tapauksessa peräisin viljelylaitoksesta tai nilviäisten viljelyalueelta, jossa/jolla ei ole kyseisen viljelylaitoksen tai nilviäisten viljelyalueen

tietojen mukaan merkkiä tautiongelmista] ;

tai

edellä tarkoitetut eläimet ovat peräisin alueelta, jolla toteutetaan taudinvalvontatoimenpiteitä, jotka koskevat (1) [epitsoottista ulseratiivista syndroomaa (EUS)]  (1) [epitsoottista

vertamuodostavan kudoksen kuoliota (EHN)]  (1) [virusperäistä verenvuotoseptikemiaa (VHS)]  (1) [tarttuvaa verta muodostavan kudoksen kuoliota (IHN)]  (1) [lohen tarttuvaa anemiaa (ISA)]

(1) [koikarpin herpesvirusta (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa -loistartuntaa]  (1) [Perkinsus marinus -loistartuntaa]  (1) [Mikrocytos mackini -loistartuntaa]  (1) [Marteilia refringens -loistartuntaa]

(1) [Bonamia ostreae -loistartuntaa]  (1) [Taura-syndroomaa]  (1) [Yellowhead-tautia]  (1) [valkopilkkutautia]  (1)(4) [seuraavaa uutta tautia:   ] ;

II.4.2

edellä tarkoitettuja eläimiä saa saattaa markkinoille taudinvalvontatoimenpiteiden mukaisesti; jaII.4.3

lähetys varustetaan luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään säiliön ulkopuolelle tai tehdään aluksen lastiluetteloon, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, ja jonka on sisällettävä tämän

todistuksen osan I kohtien I.8–I.13 olennaiset tiedot sekä seuraava ilmoitus:

II.4.4

”(1)[Taudinvalvontatoimenpiteiden kohteena olevalta alueelta peräisin olevia (1) [kaloja]  (1) [nilviäisiä]  (1) [äyriäisiä] ”]

(1)(5) [OsHV-1 μvar -virukselle alttiita lajeja koskevat vaatimuksetII.5

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut vesiviljelyeläimet

(1) [ovat peräisin jäsenvaltiosta tai sen osastosta,joko

jossa OsHV-1 μvar -viruksesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava välittömästi kyseisen taudin tartuntaepäilyistä tehdyt

ilmoitukset,

a)

jossa kaikki OsHV-1 μvar -virukselle alttiisiin lajeihin kuuluvat vesiviljelyeläimet, jotka tuodaan kyseiseen jäsenvaltioon tai sen osastoon, ovat tämän todistuksen kohdan II.5

vaatimusten mukaisia,

b)

(1) [joka täyttää tautivapautta koskevat vaatimukset, jotka vastaavat direktiivin 2006/88/EY VII luvussa vahvistettuja vaatimuksia,]jokoc)

(1) [jossa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyä seurantaohjelmaa sellaisten lähetysten tapauksessa, jotka on tarkoitettu päätöksellä 2010/221/EU

hyväksyttyä ohjelmaa toteuttavaan jäsenvaltioon tai sen osastoon,]  ]

ja/tai

(1) [ovat olleet karanteenissa olosuhteissa, jotka vastaavat vähintään päätöksessä 2008/946/EY säädettyjä olosuhteita.] ]tai

Huomautukset

Osa I:

Kohdat I.12 ja I.13: Tarvittaessa on käytettävä kyseisen viljelylaitoksen, nilviäisten viljelyalueen tai laitoksen hyväksyntänumeroa.•

Kohta I.19: On käytettävä asianmukaisia HS-nimikkeitä: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 tai 0307.•

Kohdat I.20 ja I.31: Määrän osalta on ilmoitettava kokonaismäärä.•

Osa II:

Tarpeeton yliviivataan.(1)

Tämän todistuksen osa II.2 koskee yhdelle tai useammalle otsikossa mainitulle taudille alttiita lajeja. Taudeille alttiit lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa.(2)

Tämä ilmoitus on annettava, jotta lähetys voidaan tuoda jäsenvaltioon, vyöhykkeelle tai osastoon, jonka on vahvistettu olevan vapaa VHS:stä, IHN:stä, ISA:sta, KHV:stä, Marteilia refringens -

loistartunnasta, Bonamia ostreae -loistartunnasta tai valkopilkkutaudista tai jossa toteutetaan seuranta- tai hävittämisohjelmaa direktiivin 2006/88/EY 44 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, jos

lähetys sisältää vapausvahvistuksen tai ohjelman/ohjelmien kohteena olevalle taudille / oleville taudeille altista lajia, paitsi jos lähetys on tarkoitettu direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 2 kohdan

nojalla luvan saaneisiin jalostuslaitoksiin taikka lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin, jotka on varustettu kyseiset taudinaiheuttajat inaktivoivalla

jätevedenkäsittelyjärjestelmällä tai joissa käytetään muuntyyppistä jätevedenkäsittelyä, jolla riski tautien leviämisestä luonnonvesiin alennetaan hyväksyttävälle tasolle.

Tiedot kunkin viljelylaitoksen ja nilviäisten viljelyalueen tautitilanteesta unionissa ovat saatavissa osoitteesta http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Tämän todistuksen osa II.4 koskee vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetyksiä, joiden mukana on oltava asetuksen (EY) N:o 1251/2008 8 artiklan mukaan todistus ja joille

toimivaltainen viranomainen antaa luvan lähteä alueelta, jolla toteutetaan direktiivin 2006/88/EY V luvun 3–6 jaksossa tarkoitettuja taudinvalvontatoimenpiteitä, tai jäsenvaltiosta, vyöhykkeeltä

tai osastosta, jonka hävittämisohjelma on hyväksytty kyseisen direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos ne täyttävät kyseisessä direktiivissä säädetyt markkinoille saattamista koskevat

vaatimukset.

(3)

Sovelletaan toteutettaessa toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 41 artiklan mukaisesti.(4)

Tämän todistuksen kohta II.5 koskee vain lähetyksiä, jotka on tarkoitettu  lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin jäsenvaltioissa tai niiden osastoissa, joita pidetään taudista

vapaana tai joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyä OsHV-1 μvar virusta koskevaa ohjelmaa, ja lähetys sisältää asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä II olevassa C osassa

mainittua OsHV-1 μvar virukselle altista lajia.

(5)
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Kohdan II.5 vaatimuksia ei sovelleta lähetyksiin, jotka on tarkoitettu lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin, joissa on toimivaltaisen viranomaisen validoima

käsittelyjärjestelmä, joka inaktivoi vaipalliset virukset tai alentaa tautien leviämisriskin luonnonvesiin hyväksyttävälle tasolle.

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
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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


