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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

Utförselställe Kod

Införselställe Gränskontrollstationens nr

I.27. Transitering genom medlemsstaterna

I.28. Export

Tredje land ISO-kod

Utförselställe Kod

I.29. Beräknad transporttid

I.30. Färdplan

Ja Nej

I.31. Identifiering av djur

1/sv 6

Officiell identifiering Passnummer

Avel Slakt Produktion
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 [I egenskap av officiell veterinär intygar jag att samtliga tillämpliga bestämmelser i direktiv 64/432/EEG uppfylls och att i synnerhet de djur som beskrivs i del I uppfyller följande krav:](1)antingen

 [På grundval av uppgifterna i antingen ett officiellt dokument eller i ett intyg där avsnitten A och B fyllts i av den officiella veterinär eller den godkända veterinär som har ansvar för

ursprungsanläggningen, intygar jag i egenskap av officiell veterinär att samtliga tillämpliga bestämmelser i direktiv 64/432/EEG uppfylls och att i synnerhet de djur som beskrivs i del I uppfyller

följande krav:]

(1)(2)eller

Avsnitt AII.1

Djuren kommer från en eller flera ursprungsanläggningar och ett eller flera områden som i enlighet med unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen inte är föremål för några

förbud eller begränsningar föranledda av djursjukdomar som drabbar nötkreatur.

II.1.1

Djuren är nötkreatur för avel eller produktion som [II.1.2(1)antingen

så vitt kan fastställas har befunnit sig på ursprungsanläggningen eller ursprungsanläggningarna under de sista 30 dagarna, eller sedan födelsen om de är yngre än 30 dagar,

varvid inget djur som importerats från ett tredjeland har förts in där under denna period, såvida det inte varit isolerat från alla andra djur på anläggningen eller anläggningarna,

II.1.2.1

kommer från en eller flera besättningar som är officiellt tuberkulosfria, ochII.1.2.2

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat med ett övervakningssystem som godkänts enligt

kommissionens genomförandebeslut   /  /EU (ange nummer),]

 [II.1.2.2.1(1)antingen

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som erkänts som officiellt tuberkulosfri i enlighet med

avsnitt I punkt 4 i bilaga A till direktiv 64/432/EEG genom kommissionens beslut   /  /   (ange nummer),]

 [II.1.2.2.2(1)och/eller

djuren är yngre än sex veckor,] [II.1.2.2.3(1)och/eller

djuren är sex veckor gamla eller äldre och har testats med negativt resultat för tuberkulos under de sista 30 dagarna före avsändandet från ursprungsanläggningen i

enlighet med artikel 6.2 a i direktiv 64/432/EEG den    (ange datum),]

 [II.1.2.2.4(1)och/eller

kommer från en eller flera besättningar som är officiellt brucellosfria, ochII.1.2.3

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat med ett övervakningssystem som godkänts enligt

kommissionens genomförandebeslut   /  /EU (ange nummer),]

 [II.1.2.3.1(1)antingen

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som erkänts som officiellt brucellosfri i enlighet med

avsnitt II punkt 7 i bilaga A till direktiv 64/432/EEG genom kommissionens beslut   /  /   (ange nummer),]

 [II.1.2.3.2(1)och/eller

djuren är kastrerade och/eller yngre än tolv månader,] [II.1.2.3.3(1)och/eller

djuren är tolv månader gamla eller äldre och har testats med negativt resultat för brucellos under de sista 30 dagarna före avsändandet från ursprungsanläggningen i

enlighet med artikel 6.2 b i direktiv 64/432/EEG den   (ange datum),]

 [II.1.2.3.4(1)och/eller

kommer från en eller flera besättningar som är officiellt fria från enzootisk bovin leukos, ochII.1.2.4

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat med ett övervakningssystem som godkänts enligt

kommissionens genomförandebeslut   /  /EU (ange nummer),]

 [II.1.2.4.1(1)antingen

anläggningen eller anläggningarna är belägen/belägna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som erkänts som officiellt fri från enzootisk bovin leukos i

enlighet med kapitel I avsnitt E i bilaga D till direktiv 64/432/EEG genom kommissionens beslut   /  /   (ange nummer),]

 [II.1.2.4.2(1)och/eller

djuren är yngre än tolv månader,] [II.1.2.4.3(1)och/eller

djuren är tolv månader gamla eller äldre och har testats med negativt resultat för enzootisk bovin leukos under de sista 30 dagarna före avsändandet från

ursprungsanläggningen i enlighet med artikel 6.2 c i direktiv 64/432/EEG den   (ange datum).] ]

 [II.1.2.4.4(1)och/eller

Djuren är avsedda för slakt och kommer från en eller flera besättningar som är officiellt tuberkulosfria och officiellt fria från enzootisk bovin leukos samt [II.1.2(1)eller

kommer från officiellt brucellosfria besättningar,]] [II.1.2.1(1)antingen

är kastrerade.] ] [II.1.2.2(1)och/eller

Avsnitt BII.2

Beskrivningen av sändningen i detta avsnitt motsvaras av uppgifterna i punkterna I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 och I.31.

Avsnitt C(4) [II.3

Djuren inspekterades i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 64/432/EEG den    (ange datum) under de sista 24 timmarna före det planerade avsändandet och visade inga kliniska tecken på

infektionssjukdom eller smittsam sjukdom.

II.3.1

Djuren kommer från en eller flera anläggningar och, i tillämpliga fall, en godkänd uppsamlingsplats och ett eller flera områden som i enlighet med unionslagstiftningen eller den nationella

lagstiftningen inte är föremål för några förbud eller begränsningar föranledda av djursjukdomar som drabbar nötkreatur.

II.3.2

Djuren uppfyller tilläggsgarantierna för infektiös bovin rinotrakeit i enlighet med artikel    (ange artikelnummer) i kommissionens beslut   /  /   (ange nummer).] [II.3.3(1)

Djuren vistades inte mer än sex dagar på den godkända uppsamlingsplatsen.II.3.4

Arrangemang har gjorts för att transportera djuren i transportmedel som är konstruerade på ett sådant sätt att varken spillning, strö eller foder kan läcka eller spridas ut från fordonet och

som har rengjorts och desinficerats omedelbart efter transporten av djur, eller av produkter som skulle kunna påverka djurhälsan, och vid behov före lastningen av djuren med

desinfektionsmedel som den behöriga myndigheten officiellt godkänt.

II.3.5

Vid inspektionen befann sig de djur som detta hälsointyg omfattar i ett hälsotillstånd som i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1/2005 tillät den planerade

transporten som påbörjas den    (ange datum).

(5)(6)II.3.6

Detta intygII.3.7

gäller i 10 dagar räknat från inspektionen på ursprungsanläggningen eller den godkända uppsamlingsplatsen i ursprungsmedlemsstaten.] [II.3.7.1(1)antingen

upphör i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 64/432/EEG att gälla den    (ange datum).] ] [II.3.7.1(1)eller

Djuren kommer direkt från en tjurstation som uppfyller bestämmelserna i direktiv 88/407/EEG.] [II.3.8(1)

Djuren ska avsändas till Schweiz och de [II.3.9(1)

har identifierats genom ett permanent identifikationssystem som gör det möjligt att spåra dem tillbaka till deras moderdjur och ursprungsbesättning och att konstatera att de inte är

avkommor av hondjur som misstänks vara eller som är smittade av bovin spongiform encefalopati (BSE) och som fötts under de två år som föregått diagnosen,

härrör inte från besättningar där ett misstänkt fall av BSE håller på att utredas,

är födda efter den 1 juni 2001.]

 [II.4. ‘  (Djuren) uppfyller villkoren i   (artikel 4.1 a eller 4.1 b eller 4.1 c, ange det som är tillämpligt) i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning

av lumpy skin disease i vissa medlemsstater’.]

(1)

 [II.5. ‘   (Djuren) uppfyller villkoren i artikel 5.1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater’.](1)
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Bluetongue (BT):Undantag från förbudet mot förflyttning

BT-1: Djuren uppfyller kraven i artikel  7(1) ,  7(2)(a) ,  7(2)(b) ,  7(2)(c) , 7(2a)(a) , 7(2a)(b) eller  7(2a)(c)   (ange relevant bestämmelse) I förordning (EG) nr 1266/2007.

BT-2:  Djuren ,  sperman ,  äggen  och  embryona  (ange vad som är tillämpligt) uppfyller kraven i  8(1)(a) ,  8(1)(b)  eller  8(4)  eller  8(5a)  (ange relevant bestämmelse) i förordning (EG) nr

1266/2007.

BT-3: Har behandlats med insekticiden/repellenten  (produktens namn) den  (datum) i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1266/2007.

- BTA1: Djuret/djuren har sedan födseln eller under minst 60 dagar fram till avsändningen hållits inom ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under den årstidsbetingade period med

frånvaro av smittspridare som inleddes den    (ange datum)  och har, i tillämpliga fall (ange om tillämpligt), sedan med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med

OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals vilket utförts på prover som tagits högst sju dagar före förflyttningen i enlighet med avsnitt A.1 i bilaga III till förordning (EG)

nr 1266/2007.

- BTA2:  Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007

- BTA3:  Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.3 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007

- BTA4:  Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.4 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007

- BTA5: Djuret/djuren har vaccinerats mot bluetongue av serotyp/serotyperna    (ange serotyp/-er) med    (ange vaccinets namn) med ett  inaktiverat / modifierat levande  vaccin (stryk det som inte är

tillämpligt) i enlighet med avsnitt A.5 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.

- BTA6: Djuret/djuren har genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot bluetongue av

serotyp/serotyperna    (ange serotyp/-er) i enlighet med avsnitt A.6 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.

- BTA7: Djuret/djuren har genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot bluetongue av alla

serotyper    (ange serotyp/-er) som förekommer eller sannolikt kan förekomma i enlighet med avsnitt A.7 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.

- BTA8:   ”Djuren är inte dräktiga” , eller  ”Djuren kan vara dräktiga och uppfyller kraven    (som fastställs i punkterna  5 ,  6  och  7  före insemination eller parning,  eller som fastställs i punkt 3 ;

ange relevant bestämmelse).”

Anmärkningar

·               Avsnitten A och B i intyget ska stämplas och undertecknas av antingen

o     den officiella veterinären på ursprungsanläggningen, om annan än den officiella veterinär som undertecknar avsnitt C, eller

o     den godkända veterinären på ursprungsanläggningen när ursprungsmedlemsstaten har upprättat ett övervakningssystem som godkänts i enlighet med artikel 14.5 i direktiv 64/432/EEG, eller

o     den officiella veterinär som har ansvar för den godkända uppsamlingsplatsen den dag då djuren avsänds.

·               Avsnitt C ska stämplas och undertecknas av den officiella veterinären på antingen

o     ursprungsanläggningen, eller

o     den godkända uppsamlingsplatsen i ursprungsmedlemsstaten, eller

o     den godkända uppsamlingsplatsen i en transitmedlemsstat vid ifyllande av intyget för avsändande av djur till bestämmelsemedlemsstaten.

Del I:

Ange serienummer på det eller de hälsointyg som upprättades samma dag som hälsoundersökningen på ursprungsanläggningen eller ursprungsanläggningarna i ursprungsmedlemsstaten

eller ursprungsmedlemsstaterna och som åtföljer de djur som ingår i den sändning för vilken detta hälsointyg utfärdas på en uppsamlingsplats i transiteringsmedlemsstaten, enligt artikel

5.5 i direktiv 64/432/EEG.

Fält I.6:•

Ifylls i tillämpliga fall.Fält I.7:•

Handelsanläggning ska endast anges som ursprungsort när djuren är avsedda för slakt.Fält I.12:•

När djuren är avsedda för slakt ska antingen uppsamlingsplats eller anläggning anges som bestämmelseort enligt artikel 7 i direktiv 64/432/EEG.Fält I.13:•

För containrar eller lådor anges även containerns nummer och (i tillämpliga fall) förseglingens nummer.Fält I.23.:•

Officiell identifiering: Ange enligt beskrivningen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 911/2004 för varje djur i sändningen den unika identitetskod som finns på det synliga

identifieringsmärke som anbringats i enlighet med förordning (EG) nr 1760/2000.

Fält I.31.:•

Passnummer: Om den behöriga myndigheten har godkänt användning av provisoriska pass för djur som är yngre än fyra veckor i överensstämmelse med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 911/2004,

ange för varje djur i sändningen numret på det provisoriska passet. Det är valfritt att ange passnummer för djur som åtföljs av ett pass som utfärdats i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG)

nr 1760/2000.

Del II:

Stryk det som inte är tillämpligt.(1)

Ska undertecknas av den officiella veterinären vid uppsamlingsplatsen efter dokument- och identitetskontroll av de djur som anländer med ett officiellt dokument eller ett intyg med avsnitten A och B

ifyllda; i övriga fall ska denna punkt strykas.

(2)

Ska anges om transportsträckan överstiger 65 km.(3)

Stryk om intyget används för förflyttning av djur inom ursprungsmedlemsstaten och endast avsnitten A och B är ifyllda och undertecknade.(4)

Om det rör sig om en sändning av djur som samlats in på en uppsamlingsplats och som omfattar djur som lastades olika dagar, ska det datum då transporten påbörjades för hela sändningen anses vara

det tidigaste datum då någon del av sändningen lämnade ursprungsanläggningen.

(5)

Detta intygande undantar inte transportörer från de åligganden de har enligt gällande unionsbestämmelser, särskilt i fråga om huruvida djuren är i skick att transporteras.(6)

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

·                  •De nödvändiga uppgifterna i detta intyg ska föras in i Traces inom 24 timmar räknat från den dag då intyget utfärdas.
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Officiell veterinär eller officiell inspektör

Behörighet:Namn (med versaler):

Lokal veterinärenhets nr:Lokal veterinärenhet:

Underskrift:Datum:

Stämpel
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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


