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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 Identifitseerimissüsteem Identifitseerimisnumber Passi number Elusloomade vanus Kogus Sugu (emane, isane, kastreeritud)

Aretusloomad Tapaloomad Tunnustatud asutused Kunstlik sigimine Lemmikloomad

Nuumloomad



2/et 5

Mina, allakirjutanud   ametlik veterinaararst(1) / päritoluettevõtte eest vastutav ja pädeva asutuse poolt heaks kiidetud veterinaararst(1)  , kinnitan, et:

lahtris I.31 kirjeldatud loomad vastavad nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ(2) artiklis 4 kehtestatud tingimustele ja kontrollimise ajal oli eespool nimetatud loomade seisund

sobiv kavandatud veoks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1/2005.

II.1.

 muu (muud) mäletsejaline (mäletsejalised) (1)/ sigalane (sigalased) (1), kelle suhtes ei kohaldata  nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ (1) või  nõukogu direktiivi

91/68/EMÜ (1):

 [II.2.(1)kas

kuulub (kuuluvad) liiki   ;(a)

ei ilmuta kontrollimise käigus mingeid nende haiguste kliinilisi tunnuseid, millele ta on vastuvõtlik / nad on vastuvõtlikud;(b)

on pärit  ametlikult tuberkuloosivabaks (1)/  ametlikult brutselloosivabaks (1) või  brutselloosivabaks (1)  tunnistatud karjast (1)/  ettevõttest mille suhtes ei

kohaldata piiranguid sigade katku tõttu, või ettevõttest, kus neile on tehtud  nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ artikli 6 lõike 2 punktis b sätestatud testid  (1)/

artikli 6 lõike 3 punktis d sätestatud test  (1), mille tulemused olid negatiivsed.]

(c)

muud kui nõukogu direktiivis 2009/158/EMÜ nimetatud linnud [II.2.(1)(2)või

ei ilmuta kontrollimise käigus mingeid nende haiguste kliinilisi tunnuseid, millele nad on vastuvõtlikud;(a)

vastavad nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ artikli 7 nõuetele.(b)

vastavad komisjoni otsuse 2007/598/EÜ tingimustele ning vaktsineeriti klassikalise lindude katku vastu    (kuupäev) vaktsiiniga    (nimi) ning on pärit

ettevõttest, kus lindude gripi vastane vaktsineerimine toimus viimase 12 kuu jooksul.]

(c)

jäneselised [II.2.(1)või

ei ilmuta kontrollimise käigus mingeid nende haiguste kliinilisi tunnuseid, millele nad on vastuvõtlikud;(a)

vastavad nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ artikli 9 nõuetele.](b)

koerad [II.2.(1)või

loomadel ei esinenud pädeva asutuse poolt heakskiidetud veterinaararsti poolt 48 tunni jooksul enne lähetamist tehtud läbivaatuse ajal haigustunnuseid ;(a)

on märgistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 17 lõikega 1;(b)

olid marutaudivastase vaktsineerimise ajal vähemalt 12 nädala vanused ja esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest, mis tehti vastavalt Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetele, on möödunud vähemalt 21 päeva ja kõik järgnevad

korduvvaktsineerimised tehti eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;]] ;

 [(c)(1)kas

on vähem kui 12 nädalat vanad ja neile ei ole tehtud marutaudivastast vaktsineerimist või on 12–16 nädalat vanad ja neile on tehtud marutaudivastane

vaktsineerimine, aga ei ole möödunud vähemalt 21 päeva esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest, mis tehti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetele] ja

 [(c)(1)või

sihtliikmesriik on teavitanud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 37 lõike 2 punktiga b avalikkust sellest, et ta annab loa

kõnealuste loomade liikumiseks oma territooriumile, ja nende loomadega on kaasas

(i)

omaniku poolt käesolevale sertifikaadile lisatud deklaratsioon(3), kus kinnitatakse, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni lähetamise hetkeni kokkupuuteid

marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega] ;

 [(ii)(1)kas

nende ema, kellest nad veel sõltuvad ja kelle passi alusel on võimalik tõendada, et emale on enne nimetatud loomade sündi tehtud marutaudivastane vaktsineerimine, mis

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 III lisas sätestatud kehtivusnõuetele]  ;] ;

 [(ii)(1)või

 loomadega on kaasas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 kohaselt koostatud pass;(d)

nende lahtrites I.10. märgitud kavandatud sihtkohas või, kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, lahtris I.11. märgitud sihtkohas on neile tehtud parasiidi

Echinococcus multilocularise vastane tõrje vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2011] ] ;

 [(e)(1)ja

  kassid  (1)/  valgetuhkrud  (1) [II.2.(1)või

loomadel ei esinenud pädeva asutuse poolt heakskiidetud veterinaararsti poolt 48 tunni jooksul enne lähetamist tehtud läbivaatuse ajal haigustunnuseid;(a)

 on märgistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 17 lõikega 1;(b)

olid marutaudivastase vaktsineerimise ajal vähemalt 12 nädala vanused ja esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest, mis tehti vastavalt Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetele, on möödunud vähemalt 21 päeva ja kõik järgnevad

korduvvaktsineerimised tehti eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal]  ;

 [(c)(1)kas

on vähem kui 12 nädalat vanad ja neile ei ole tehtud marutaudivastast vaktsineerimist või on 12–16 nädalat vanad ja neile on tehtud marutaudivastane

vaktsineerimine, aga ei ole möödunud vähemalt 21 päeva esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest, mis tehti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetele] ja

 [(c)(1)või

sihtliikmesriik on teavitanud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 37 lõike 2 punktiga b avalikkust sellest,

et ta annab loa kõnealuste loomade liikumiseks oma territooriumile, ja nende loomadega on kaasas

(i)

omaniku poolt käesolevale sertifikaadile lisatud deklaratsioon(3), kus kinnitatakse, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni lähetamise hetkeni

kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega] ;

 [(ii)(1)kas

nende ema, kellest nad veel sõltuvad ja kelle passi alusel on võimalik tõendada, et emale on enne nimetatud loomade sündi tehtud marutaudivastane vaktsineerimine, mis

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 III lisas sätestatud kehtivusnõuetele] ;]

 [(ii)(1)või

loomadega on kaasas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 kohaselt koostatud pass](d)

  koerad (1)/ kassid (1)/  valgetuhkrud (1)on ette nähtud lahtris I.13 kirjeldatud ja direktiivi 92/65/EMÜ C lisa kohaselt tunnustatud asutusele, instituudile või keskusele ja [II.2.(1)või

loomadel ei esinenud pädeva asutuse poolt heakskiidetud veterinaararsti poolt 48 tunni jooksul enne lähetamist tehtud läbivaatuse ajal haigustunnuseid;(a)

 on märgistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 17 lõikega 1;(b)

 loomadega on kaasas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 kohaselt koostatud pass.](c)

Nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ B lisas(4) loetletud haigustega seotud lisatagatised on järgmised:(1) II.3.

OtsusTaud

OtsusTaud

OtsusTaud

väljaviimiskeelust tehtavad erandidLammaste katarraalne palavik:
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EUROOPA LIIT
92/65 (2013/518) EI Põllumajandusettevõtetest pärit loomad

(kabiloomad, linnud(2), jäneselised, koerad, kassid ja valgetuhkrud)

II: Loomatervishoiualane teave II.a. Sertifikaadi viitenumber II.b. Kohalik viitenumber
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Loomad vastavad määruse (EÜ) nr 1266/2007 artikli  7 lõike 1 või artikli 7 lõike 2 punkti a või artikli 7 lõike 2 punkti b või  artikli 7 lõike 2 punkti c  või  artikli 7 lõike 2a punkti a  või  artikli 7

lõike 2a punkti b  või   artikli 7 lõike 2a punkti c  nõuetele (valida sobiv).

 Loomad vastavad määruse (EÜ) nr 1266/2007 artikli  8 lõike 1 punkti a või artikli 8 lõike 1 punkti b  või  artikli 8 lõike 4  või   artikli 8 lõike 5a  nõuetele (valida sobiv).

Töötlemine insektitsiidiga/tõrjevahendiga   (toote nimi)   (kuupäev) kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1266/2007.

Loom(ad) vastab (vastavad) määruse (EÜ) nr 1266/2007 artikli 9a lõikele 1

Looma(loomi) on hoitud hooajati lammaste katarraalsest palavikust puutumata tsoonis hooajalise vektoritest vaba perioodi vältel, mis algas   (lisada kuupäev), alates sünnist või vähemalt 60

päeva vältel   (valida sobiv) kuni lähetamiseni ning neile on OIE käsiraamatu kohaselt tehtud haigusetekitaja tuvastamise test, mille tulemused on negatiivsed ja mille jaoks on võetud proove

seitse päeva enne transportimise kuupäeva kooskõlas määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktiga 1.

Looma(loomade) seisukord vastab määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktile 2.

Looma(loomade) seisukord vastab määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktile 3.

Looma(loomade) seisukord vastab määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktile 4.

Loom(ad) on vaktsineeritud lammaste katarraalse palaviku serotüübi/-tüüpide    (lisada serotüüp/-tüübid) vastu    (lisada vaktsiini nimi)  inaktiveeritud vaktsiiniga / muundatud elusvaktsiiniga

(valida sobiv) kooskõlas määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktiga 5.

Loomale(loomadele) on OIE käsiraamatu kohaselt tehtud seroloogiline test lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüübi    (lisada serotüüp) vastaste antikehade avastamiseks kooskõlas

määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktiga 6.

Loomale/loomadele on OIE käsiraamatu kohaselt tehtud lammaste katarraalse palaviku viiruse kõikide esinevate või tõenäoliselt esinevate serotüübi    (lisada serotüüp) vastaste antikehade

avastamiseks spetsiaalne seroloogiline test kooskõlas määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisa A osa punktiga 7.

  „Loom(ad) ei ole tiine(d)”  või „Loom(ad) võib (võivad) olla tiine(d) ja vastab (vastavad) enne seemendust või paaritamist     punktides  5 ,  6 ja 7  sätestatud tingimustele  või punktis 3

sätestatud tingimustele  (valida sobiv)”.

Märkused

I osa

Kaubasaadetistega kaasas olevate dokumentide number/numbrid: CITES, vajaduse korral.Lahter I.6:

kasutada asjakohast CNi koodi: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Lahter I.19:

Identifitseerimissüsteem: igal võimalikul juhul tuleb kasutada individuaalset identifitseerimistunnust, kuid väikeste loomade puhul võib kasutada partii identifitseerimistunnust.

Koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul tuleb valida pass.

Lahter I.31:

Tunnuskood: koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul märkida tätoveeringu või mikrokiibi tähtnumbriline kood.

Passi number: koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul märkida passi kordumatu tähtnumbriline kood.

II osa:

Mittevajalik maha tõmmata.(1)

Sertifitseerimise tingimusi kohaldatakse ainult nende lindude suhtes, keda on lindude gripi vastu vaktsineeritud komisjoni otsusega 2007/598/EÜ heaks kiidetud ennetava vaktsineerimise kava alusel.(2)

Lahtris II.2 osutatud deklaratsioon, mis tuleb lisada sertifikaadile, peab olema koostatud kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 I lisas esitatud näidisega.(3)

Vastavalt liidu õigusaktide alusel lisatagatisi saava liikmesriigi nõudele.(4)

Pitseri ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

Käesolev sertifikaat kehtib 10 päeva alates ametliku veterinaararsti või päritoluettevõtte eest vastutava ja pädeva asutuse poolt heaks kiidetud veterinaararsti poolt allkirjastamise kuupäevast.

Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Nimi (trükitähtedega):

Asjaomase kohaliku veterinaarüksuse kood:Kohalik veterinaarüksus:

Allkiri:Kuupäev:

Pitsat
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EUROOPA LIIT
92/65 (2013/518) EI Põllumajandusettevõtetest pärit loomad

(kabiloomad, linnud(2), jäneselised, koerad, kassid ja valgetuhkrud)

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


