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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

Ametlik identifitseerimine Elusloomade vanus

Aretusloomad Tapaloomad Nuumloomad



2/et 5

 [Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan, et kõiki direktiivi 64/432/EMÜ kohaldatavaid sätteid on järgitud ja et I osas kirjeldatud loomad vastavad eelkõige järgmistele nõuetele:](1)kas

 [Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan ametlikus dokumendis või sertifikaadis, mille A ja B osad on täitnud ametlik veterinaarjärelevalve ametnik või päritoluettevõtte eest

vastutav volitatud veterinaararst, esitatud teabe alusel, et kõiki direktiivi 64/432/EMÜ kohaldatavaid sätteid on järgitud ja et I osas kirjeldatud loomad vastavad eelkõige järgmistele nõuetele:]

(1)(2)või

A osaII.1.

Loomad on pärit ettevõttest (ettevõtetest) ja piirkonnast (piirkondadest), mille suhtes ei ole vastavalt liidu või siseriiklikele õigusaktidele kehtestatud ühtegi sigade haigustest tingitud

keeldu ega piirangut;

II.1.1.

 ettevõte (ettevõtted) asub (asuvad) liikmesriigis või selle osas, kus on järelevalvevõrk, mis on heaks kiidetud kooskõlas komisjoni rakendusotsusega   /  /EL (märkida number).](1)ja

Loomad on aretamiseks või tootmiseks ette nähtud sead direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 lõike 2 punkti c tähenduses, kes on määral, mil seda on võimalik kindlaks teha, viibinud

päritoluettevõttes (-ettevõtetes) viimased 30 päeva või sünnist saati, kui nad on alla 30 päeva vanused, ning ühtki kolmandast riigist imporditud looma ei ole nimetatud perioodil

asjaomasesse ettevõttesse (asjaomastesse ettevõtetesse) toodud, välja arvatud juhul, kui selline loom oli isoleeritud kõikidest teistest ettevõttes (ettevõtetes) asuvatest loomadest.]

 [II.1.2.(1)kas

Loomad on direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 lõike 2 punkti b tähenduses tapmiseks ette nähtud sead.] [II.1.2.(1)või

Loomad on aretuseks või tootmiseks ette nähtud kodusead, kes on pärit ühest või mitmest ettevõttest, mis on ametlikult tunnustatud kui kontrollitud pidamistingimusi rakendavad ettevõtted kooskõlas

määruse (EÜ) nr 2075/2005 artikliga 8, ja keda ei ole veetud läbi ühegi direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis o määratletud kogumiskeskuse, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 2075/2005 IV lisa

I peatüki A osas sätestatud nõuetele.]

(1) [II.1.3.

Loomad on tapmiseks ette nähtud kodusead ja(1) [II.1.3.

on võõrutamata ja alla viie nädala vanused;]] [II.1.3.1.(1)kas

on pärit ühest või mitmest ettevõttest, mis on ametlikult tunnustatud kui kontrollitud pidamistingimusi rakendavad ettevõtted kooskõlas määruse (EÜ) nr 2075/2005 artikli 8

lõikega 1

 [II.1.3.1.(1)või

kõiki emiste ja kultide rümpasid on kontrollitud Trichinella suhtes;] [II.1.3.1.1.(1)kas

10% kõigist tapmiseks saadetud loomade rümpadest on kontrollitud Trichinella suhtes;]]] [II.1.3.1.1.(1)ja/või

asuvad liikmesriigis, kus kodusigadel, keda peetakse ettevõtetes, mis on ametlikult tunnustatud kui kontrollitud pidamistingimusi rakendavad ettevõtted, ei ole

viimase kolme aasta jooksul avastatud autohtoonseid keeritsussinakkuse juhtumeid ning selle aja jooksul on ettevõtet määruse (EÜ) nr 2075/2005 artikli 2 kohaselt

pidevalt kontrollitud;]

 [II.1.3.1.1.(1)või

asuvad liikmesriigis, kus asjaomaste ettevõtete või selliste bioturvarühmikute, kuhu need ettevõtted kuuluvad, tapetud sigade populatsiooni pideval kontrollimisel

saadud varasemate perioodide andmed näitavad vähemalt 95 % kindlusega, et keeritsussi levimus ei ületa üht juhtumit miljoni kohta kõnealuses populatsioonis;] ]

 [II.1.3.1.1.(1)või

on pärit ühest või mitmest ettevõttest, mis on ametlikult tunnustatud kui kontrollitud pidamistingimusi rakendavad ettevõtted kooskõlas määruse (EÜ) nr 2075/2005 artikli 8

lõikega 2 ning mis asuvad Belgias või Taanis.] ]

 [II.1.3.1.(1)või

B osaII.2.

Selles osas esitatud saadetise kirjeldus vastab punktides I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 ja I.31 esitatud teabele.

C osa(4) [II.3.

Loomi on kontrollitud kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikega 2    (märkida kuupäev) 24 tunni jooksul enne kavandatud lahkumist ning neil puudusid kliinilised

nakkushaigustunnused.

II.3.1.

Loomad on pärit ettevõttest (ettevõtetest) ja, kohaldamise korral, heakskiidetud kogumiskeskusest, ning piirkonnast (piirkondadest), mille suhtes ei ole vastavalt liidu või siseriiklikele

õigusaktidele kehtestatud ühtegi sigade haigustest tingitud keeldu ega piirangut.

II.3.2.

Loomad vastavad lisatagatistele, mis on seotud:(1) [II.3.3.

Aujeszky haigusega kooskõlas komisjoni otsuse   /  /   (märkida number) artikliga    (märkida artikli number);] [II.3.3.1.(1)kas

   (märkida asjakohane haigus vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ E lisa II osale) kooskõlas komisjoni otsuse   /  /   (märkida number) artikliga    (märkida artikli number).] ] [II.3.3.2.(1)ja/või

Loomad vastavad lisatagatistele, mis on seotud:(1) [

Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL(*) artikli 8 lõike 2 sätetele.] [II.3.3.3.(1) kas

Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 sätetele.(**)] [II.3.3.3.(1) või

Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3a sätetele.(***)] [II.3.3.3.(1) või

Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 4 sätetele.(***)] ] [II.3.3.3.(1) või

Loomad ei viibinud üle kuue päeva heakskiidetud kogumiskeskuses.II.3.4.

Tagatud on loomade transportimine transpordivahendis, mis on ehitatud selliselt, et loomade väljaheited, allapanu või sööt ei saaks veokist välja voolata ega välja kukkuda, ning mis on

puhastatud ja desinfitseeritud viivitamata pärast iga loomatervist mõjutada võiva toote vedu ning vajaduse korral enne iga uut loomade pealelaadimist, kasutades pädeva asutuse ametlikult

lubatud desinfitseerimisvahendeid.

II.3.5.

Kontrollimise ajal oli käesoleva veterinaarsertifikaadiga hõlmatud loomade seisund sobiv nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 kohaseks veoks, mida on kavas alustada    (märkida kuupäev).(5)(6)II.3.6

.

Käesoleva sertifikaadiII.3.7.

kehtivusaeg on kümme päeva alates päritoluettevõttes või päritoluliikmesriigi heakskiidetud kogumiskeskuses kontrollimisest;] [II.3.7.1.(1)kas

kehtivusaeg lõpeb kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikega 5    (märkida kuupäev).] ] [II.3.7.1.(1)või

(1) [II.3.8. Loomad on lähetatud otse

 direktiivi 90/429/EMÜ nõuetele vastavast seemendusjaamast;] [II.3.8.1.(1)kas

 karantiiniruumidest ja direktiivi 90/429/EMÜ B lisa I peatükis sätestatud nõuded seemendusjaama vastuvõtmiseks on täidetud;] [II.3.8.1.(1)või

 ettevõttest, kus on neile rakendatud karantiini saatmisele eelnevaid toiminguid ning direktiivi 90/429/EMÜ B lisa I peatüki punktides 1.2 ja 1.3 ning punktis 2 sätestatud

nõuded nende vastuvõtmiseks seemendusjaama on täidetud.] ]

 [II.3.8.1.(1)või

Märkused

·               Sertifikaadi A ja B osale peab pitseri lööma ja need allkirjastama

o     kas päritoluettevõtte veterinaarjärelevalve ametnik, kui see erineb C osale allakirjutavast veterinaarjärelevalve ametnikust, või

o     päritoluettevõtte volitatud veterinaararst, kui päritoluliikmesriik on kehtestanud järelevalvevõrkude süsteemi, mis on kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 14 lõikega 5 heaks kiidetud, või

o     heakskiidetud kogumiskeskuse eest vastutav veterinaarjärelevalve ametnik loomade lahkumise kuupäeval.

·               Sertifikaadi C osale peab pitseri lööma ja selle allkirjastama veterinaarjärelevalve ametnik

o     kas päritoluettevõttest või

o     päritoluliikmesriigis asuvast heakskiidetud kogumiskeskusest või
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o     ühes transiidiliikmesriigis asuvast kogumiskeskusest, kui ta täidab sertifikaati loomade saatmiseks sihtliikmesriiki.

I osa

märkida selle (nende) veterinaarsertifikaadi (-sertifikaatide) seerianumber (-numbrid), mis koostati päritoluliikmesriigi päritoluettevõttes (-ettevõtetes) tehtud kontrolli päeval ja mis on

kaasas loomadega, kes moodustavad saadetise, mille jaoks see veterinaarsertifikaat on transiidiliikmesriigis asuvas kogumiskeskuses välja antud, nagu on kirjeldatud direktiivi

64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 5.

Lahter I.6:•

täita, kui on kohaldatav.Lahter I.7:•

vahendaja tööruumid märgitakse päritolukohaks ainult tapmise korral.Lahter I.12:•

tapaloomade puhul märgitakse sihtkohaks kogumiskeskus või töötlemisettevõte, nagu on kirjeldatud direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 7.Lahter I.13:•

konteinerite või kastide puhul tuleb vajaduse korral märkida konteineri number ja plommi number.Lahter I.23:•

ametlik identifitseerimistunnus: loomad identifitseeritakse vastavalt direktiivile 2008/71/EÜ.Lahter I.31:•

Elusloomade vanus: märkida saadetisse kuuluva loomarühma vanus nädalates.

II osa

 ELT L 295, 11.10.2014, lk 63.(*)

 ELT L 334, 22.12.2015, lk 48.(**)

 ELT L 334, 22.12.2015, lk 49.(***)

Maha tõmmata, kui see ei ole asjakohane.(1)

Sellele kirjutab alla heakskiidetud kogumiskeskuse veterinaarjärelevalve ametnik pärast selliste loomade dokumentide ja identsuskontrolli, kes saabuvad ametliku dokumendiga või sertifikaadiga,

mille A ja B osad on täidetud, muul juhul tuleb see punkt maha tõmmata.

(2)

Tuleb märkida, kui transpordi vahemaa ületab 65 km.(3)

Tõmmata maha, kui sertifikaati kasutatakse loomade liikumiseks päritoluliikmesriigi sees ning ainult A ja B osad täidetakse ja allkirjastatakse.(4)

Kui saadetis on pandud kokku kogumiskeskuses ja koosneb loomadest, kes laaditi erinevatel kuupäevadel, loetakse kogu saadetise liikumise alguskuupäevaks kõige varasem kuupäev, millal osa

saadetisest päritoluettevõttest lahkus.

(5)

Kinnitus ei vabasta vedajat kehtivate liidu eeskirjade kohastest kohustustest veetava looma seisundi suhtes.(6)

·               Pitseri ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

·               Käesoleva sertifikaadiga nõutavad andmed tuleb sisestada TRACES süsteemi sertifikaadi väljaandmise päeval ja vähemalt 24 tunni jooksul sellest.

Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Nimi (trükitähtedega):

Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood:Kohalik veterinaarüksus:

Allkiri:Kuupäev:

Pitsat
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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


