LIITE
1 osa
Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia varten
MAA:
Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten
I.1.

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.5.

Lähettäjä
Nimi
Osoite
Maa
Puhelin

I.2.

Todistuksen viitenumero

I.3.

Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4.

Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

Vastaanottaja
Nimi
Osoite
Maa
Puhelin

I.6.

I.7. Alkuperämaa

ISO-koodi

I.9.

I.8.

I.11. Alkuperäpaikka
Nimi
Osoite
Nimi
Osoite
Nimi
Osoite
I.13. Lastauspaikka

Määränpäämaa

I.12.
Hyväksyntänumero

I.2.a.

ISOkoodi

I.10. Määränpääalue

Koodi

Määräpaikka
Nimi
Osoite

Hyväksyntänumero

Hyväksyntänumero
Hyväksyntänumero
I.14. Lähtöpäivä

I.15. Kuljetusvälineet

I.16. EU:n saapumisrajatarkastusasema

Lentokone 
Laiva 
Maantieajoneuvo 
Tunnistetiedot
Asiakirjaviitteet
I.18. Tavaran kuvaus

Junavaunu 
Muu 
I.17.
I.19. Nimikenumero (HS-koodi)
010619
I.20. Paino

I.21.

I.22. Pakkausten lukumäärä

I.23. Sinetin nro/Kontin nro

I.24.

I.25. Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:
Muu



I.26.

Lemmikkieläimet



Hyväksytyt laitokset 

I.27. EU:iin tuontia tai maahantuloa varten



I.28. Tavaroiden tunnistustiedot
Laji
(tieteellinen nimi)

FI

Tunnistusjärjestelmä

Transponderin asettamispäivä tai
tatuointipäivä ja/tai sen lukemispäivä
[pp.kk.vvvv]

1

Tunnistusnumero

Syntymäaika
[pp.kk.vvvv]

FI

FI
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MAA:

Osa II: Todistus

II.

(1)

joko

(1)

tai

Koirien,
unioniin
Terveyttä
tiedot

koskevat

II.a.

kissojen,

frettien

Todistuksen viitenumero

tuonti

II.b.

Allekirjoittanut ………………………………………….. (lisätään kolmannen maan nimi)
virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että kohdassa I.28 kuvatut eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
II.1.
ne tulevat kohdassa I.11 kuvatuilta tiloilta tai siinä kuvatuista yrityksistä, jotka toimivaltainen
viranomainen on rekisteröinyt ja joihin ei sovelleta mitään eläinten terveyteen liittyviä
kieltoja, ja joilla eläimet tutkitaan säännöllisesti ja jotka noudattavat vaatimuksia, joilla
varmistetaan pidettävien eläinten hyvinvointi;
II.2.
niissä ei ollut mitään taudin oireita, ja ne osoittautuivat kuljetuskelpoisiksi aiottua matkaa
varten toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin aikaisintaan 48 tuntia ennen
lähetysajankohtaa suorittaman tutkimuksen ajankohtana;
[II.3.
ne on tarkoitettu kohdassa I.12 kuvattuun, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen C
mukaisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen ja ne tulevat komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II luetellulta alueelta tai siinä
luetellusta kolmannesta maasta.]
[II.3.
ne olivat vähintään 12 viikon ikäisiä, kun ne rokotettiin raivotautia vastaan, ja vähintään 21
päivää on kulunut siitä, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013
liitteessä III asetettujen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti annettu ensimmäinen
raivotautirokotus(2) annettiin, ja mahdollinen myöhempi uusintarokotus annettiin sitä edeltävän
rokotuksen voimassaoloaikana(3); ja
(1)
joko
[II.3.1. ne tulevat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II
luetellusta kolmannesta maasta tai siinä luetellulta alueelta, ja voimassa olevan
raivotautirokotuksen tiedot annetaan taulukossa];
(1)
tai
[II.3.1. ne tulevat komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I tai komission asetuksen
(EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellulta alueelta tai siinä
luetellusta kolmannesta maasta tai ne on määrä kuljettaa juuri tällaisen kolmannen
maan tai alueen kautta(4), ja on suoritettu raivotaudin vasta-ainetutkimus(5), jonka
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri teki verinäytteestä aikaisintaan
30 päivää sitä edeltävän rokotuksen jälkeen ja vähintään kolme kuukautta ennen
tämän todistuksen myöntämispäivää ja jossa vasta-ainepitoisuuden osoitettiin olevan
vähintään 0,5 IU/ml, ja mahdollinen myöhempi uusintarokotus annettiin sitä
edeltävän rokotuksen voimassaoloaikana; nykyisen raivotautirokotuksen tiedot ja
immuunivasteen testaamista koskevan näytteenoton päivämäärä annetaan jäljempänä
olevassa taulukossa:

Eläimen
transponderin
tai tatuoinnin
aakkosnumee
rinen tunnus

Rokotuksen voimassaolo
Rokotuspäivä
[pp.kk.vvvv]

Rokotteen
nimi ja
valmistaja

Erän Ensimmäine
numero
n päivä

Viimeinen
päivä

[pp.kk.vvvv]

[pp.kk.vvvv]

Verinäytteen
ottopäivä
[pp.kk.vvvv]

];

FI

(1)

joko

[II.4.

1)

tai

[II.4.

ne ovat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 liitteessä I lueteltuun
jäsenvaltioon tarkoitettuja koiria, joille on tehty Echinococcus multilocularis
-tartunnalta suojaava käsittely, ja hoitavan eläinlääkärin komission delegoidun
asetuksen (EU) N:o 1152/2011 7 artiklan mukaisesti tekemän käsittelyn(5)(6) tiedot
annetaan jäljempänä olevassa taulukossa.]
niille ei ole tehty Echinococcus multilocularis -tartunnalta suojaavaa käsittelyä.]
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MAA:
II.

Koirien,
unioniin
Terveyttä
tiedot

Koiran
transponderin tai
tatuoinnin
numero

koskevat

II.a.

frettien

Todistuksen viitenumero

Echinococcus-tartunnalta suojaava
käsittely
Tuotteen nimi
ja valmistaja

kissojen,

Käsittelyn
päivämäärä
[pp.kk.vvvv] ja
kellonaika [00.00]

tuonti

II.b.

Hoitava eläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin), leima ja allekirjoitus

]]

Huomautukset
a)
Tämä todistus on tarkoitettu koirille (Canis lupus familiaris), kissoille (Felis silvestris catus) ja
freteille (Mustela putorius furo).
b)
Todistus on voimassa 10 päivää siitä päivästä, jona virkaeläinlääkäri myöntää sen. Kun kyseessä on
meritse tapahtuva kuljetus, kyseistä 10 päivän määräaikaa jatketaan merimatkan kestoa vastaavalla
lisäjaksolla.
Osa I:
Kohta I.11.: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite. Ilmoitetaan hyväksyntä- tai rekisteröintinumero.
Kohta I.12.: Määräpaikka: pakollinen, kun eläimet on tarkoitettu neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen C
mukaisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.
Kohta I.25.: Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen: valitaan "Muut", jos eläimet siirretään Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Kohta I.28.: Tunnistusjärjestelmä: valitaan transponderi tai tatuointi.

•
•

Transponderin ollessa kyseessä: valitaan asettamispäivä tai lukemispäivä.

Tatuoinnin ollessa kyseessä: valitaan tatuointipäivä ja lukemispäivä. Tatuoinnin on oltava selvästi
luettavissa, ja tatuointipäivän on oltava heinäkuun 3. päivää 2011 aikaisempi.
Tunnistusnumero: ilmoitetaan transponderin tai tatuoinnin aakkosnumeerinen tunnus.

Osa II:
(1)
(2)

(3)
(4)

FI

Tarpeeton viivataan yli.
Uusintarokotus on katsottava ensimmäiseksi rokotukseksi, ellei sitä ole annettu edellisen rokotuksen
voimassaoloaikana.
Todistukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kyseisten eläinten tunniste- ja rokotustiedoista.
Kohdassa II.3.1 tarkoitettuun raivotaudin vasta-ainetutkimukseen sovelletaan seuraavaa:
- tutkimus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin ottamasta näytteestä,
kun rokotuspäivästä on kulunut vähintään 30 päivää, ja vähintään kolme kuukautta ennen
tuontipäivää;
- tutkimuksen on osoitettava, että raivotautiviruksen neutraloivan vasta-aineen määrä seerumissa on
vähintään 0,5 IU/ml;
- tutkimus on tehtävä neuvoston päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan mukaisesti hyväksytyssä
laboratoriossa
(luettelo
hyväksytyistä
laboratorioista
on
saatavana
osoitteessa
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MAA:
II.

Koirien,
unioniin
Terveyttä
tiedot

koskevat

II.a.

kissojen,

Todistuksen viitenumero

frettien

tuonti

II.b.

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);
tutkimusta ei tarvitse tehdä uudelleen eläimelle, joka on saanut tyydyttävät testitulokset ja joka on
tämän jälkeen rokotettu uudelleen raivotautia vastaan edellisen rokotuksen voimassaoloajan
aikana.
Todistukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös hyväksytyltä laboratoriolta saadusta kohdassa
II.3.1 tarkoitetun raivotaudin vasta-ainetutkimuksen tulosta koskevasta virallisesta raportista.
Kohdassa II.4 tarkoitettuun Echinococcus multilocularis -tartunnalta suojaavaan käsittelyyn
sovelletaan seuraavaa:
- eläinlääkärin on tehtävä käsittely enintään 120 tuntia ja vähintään 24 tuntia ennen koirien
suunniteltua tuloa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 liitteessä I tarkoitettuun
jäsenvaltioon tai sen osaan;
- käsittelyn on muodostuttava hyväksytystä lääkkeestä, jossa on asianmukainen annos
pratsikvantelia tai farmakologisesti vaikuttavia aineita, joiden on yksin tai yhdistelmänä todistettu
vähentävän Echinococcus multilocularis -loisen aikuisten ja epäkypsien suolistomuotojen
kuormitusta kyseisellä isäntälajilla.
Kohdassa II.4 tarkoitetussa taulukossa esitetään tiedot sellaisesta lisäkäsittelystä, joka on tehty tämän
todistuksen allekirjoituspäivän jälkeen ja ennen suunniteltua tuloa johonkin komission delegoidun
asetuksen (EU) N:o 1152/2011 liitteessä I mainittuun jäsenvaltioon tai sen osaan.
-

(5)

(6)

Virkaeläinlääkäri:
Nimi (suuraakkosin):

Virka-asema ja -nimike:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Leima:

2 osa
Eläinlääkärintodistusten täyttämistä koskevat selittävät huomautukset

FI

a)

Kun todistuksessa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen
soveltuvin osin, todistuksen antava virkaeläinlääkäri voi viivata yli väittämät, jotka
eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan
poistaa kokonaan todistuksesta.

b)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos
tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista
muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Todistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka
saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan unioniin, ja yhdellä
määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia
todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on
tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

d)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (eläinten terveystodistuksen
mallin kohdassa I.28 oleva luettelo) todistukseen kiinnitetään lisäsivuja tai
liiteasiakirjoja, näiden sivujen tai asiakirjojen katsotaan olevan osa alkuperäistä
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todistusta, ja todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja
leimattava jokainen sivu.
e)

Jos todistuksessa, d kohdassa tarkoitetut lisäsivut tai asiakirjat mukaan luettuina, on
enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero –
(sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen
antama todistuksen viitenumero.

f)

Todistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa viejäalueen tai vientimaana
toimivan kolmannen maan virkaeläinlääkäri. Viejäalueen tai vientimaana toimivan
kolmannen maan toimivaltainen viranomainen varmistaa, että todistusta laadittaessa
noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY
vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.
Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös
muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

g)

FI

Viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen
on annettava kohdissa I.2 ja II.a tarkoitettu todistuksen viitenumero.
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