Komission asetus 599/2004 (TRACES-asetus) liite, osa I. Tämän sivun täyttää lähettäjä.

EUROOPAN UNIONI

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

I.1. Lähettäjä

I.2. Todistuksen viitenumero

I.2.a. Paikallinen viitenumero:

Nimi
I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen
I.4. Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen
Maa
I.5. Vastaanottaja

I.6. Alkuperäisten liitetodistusten numerot

Lähetystä seuraavien asiakirjojen numerot

Nimi
Osoite

I.7. Välittäjä
Maa

Nimi

I.8. Alkuperämaa

ISO-koodi I.9. Alkuperäalue

I.12. Alkuperäpaikka/kalastuspaikka
Tila

Hyväksyntänumero

Koodi I.10. Määränpäämaa

ISO-koodi I.11. Määränpääalue

Koodi

I.13. Määräpaikka
Keräilykeskus

Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos

Keinosiemennysasema

Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä

Käsittelylaitos

Muu

Keräilykeskus

Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos

Tila

Keinosiemennysasema

Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä

Käsittelylaitos

Muu

Nimi

Nimi

Hyväksyntänumero

Hyväksyntänumero

Osoite

Osoite
Postinumero

li

Postinumero
I.14. Lastauspaikka

I.15. Lähtöpäivä ja -aika

al

Postinumero
I.17. Kuljetusyritys

I.16. Kuljetusvälineet
Laiva

Junavaunu

Maantieajoneuvo

Nimi

Hyväksyntänumero

Muu

m

Lentokone

Tunnistetiedot::

Osoite

Numero(t):

Postinumero

I.20. Lukumäärä / paino

Huoneenlämpö

Jäsenvaltio
I.22. Pakkausten lukumäärä

st
us

I.21. Lämpötila
Jäähdytetty

Pakastettu

I.23. Sinetin nro ja kontin nro

I.26. Kauttakuljetus kolmannessa maassa
Kolmas maa
Kolmas maa
Kolmas maa
Poistumispaikka
Maahantulopaikka

di

I.25. Eläimet / tuotteet, joille annettu todistus seuraavaa tarkoitusta varten:

I.27. Kauttakuljetus jäsenvaltioissa

ISO-koodi

Jäsenvaltio

ISO-koodi

ISO-koodi

Jäsenvaltio

ISO-koodi

ISO-koodi

Jäsenvaltio

ISO-koodi

To

Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot

Osoite

Koodi
Rajatarkastusaseman nro

I.28. Vienti

I.29. Arvioitu kuljetusaika
Kolmas maa

ISO-koodi

Poistumispaikka

Koodi

I.30. Reittisuunnitelma
Kyllä

Ei

I.31. Eläinten ja/tai tuotteiden tunnistetiedot
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Komission asetuksen 599/2004 osan II vaatimukset siipikarjalle tulevat neuvoston direktiivistä 2009/158.

2011/214 Alle 20 kappaleen erissä oleva siipikarja, untuvikot ja
siitosmunat (lukuun ottamatta sileälastaisia lintuja ja niiden
siitosmunia)
Tämän osan voi täyttää ainoastaan lähtöpaikan virkaeläinlääkäri.

EUROOPAN UNIONI
II. Terveyttä koskevat tiedot

II.1

II.a. Todistuksen viitenumero

II.b. Paikallinen viitenumero

Eläinten terveyttä koskeva vakuutus
Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että

(1)

(a)

(1)(2)

joko
tai

[edellä kuvattu siipikarja, untuvikot tai siitosmunat täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 14 artiklan säännökset.]
[edellä kuvatut untuvikot tai siitosmunat täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 14 artiklan 1 kohdan, 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a-–d alakohdan ja 2

(3)

(b)

edellä kuvattu siipikarja, untuvikot tai siitosmunat täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 15 artiklan 1 kohdan säännökset.

(4)

(c)

edellä kuvattu siipikarja, untuvikot tai siitosmunat täyttää/täyttävät komission päätöksen (päätösten) / /EU säännökset lisätakeista

(tauti/taudit) suhteen neuvoston direktiivin

2009/158/EY 16 tai 17 artiklan mukaisesti.
(d)

siipikarja/siipikarjaa

(1)

joko

[ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]

(1)

tai

[on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:
(rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))
(päivämäärä) viikon ikäisenä] .

untuvikot/untuvikkoja
joko

[ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]

(1)

tai

[on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:

li

(e)
(1)

al

(rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))
(päivämäärä)] .
(f)

siipikarja/siipikarjaa, josta untuvikot on saatu,
joko

[ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]

(1)

tai

[on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:

m

(1)

(rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))

(g)

st
us

(päivämäärä) viikon ikäisenä] .

siipikarja/siipikarjaa, josta siitosmunat on saatu,
joko

[ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan;]

(1)

tai

[on rokotettu Newcastlen tautia vastaan seuraavalla rokotteella:

di

(1)

(rokotteessa (rokotteissa) käytetyn Newcastlen taudin viruskannan nimi ja tyyppi (elävä tai inaktivoitu))
(päivämäärä) viikon ikäisenä] .
II.2.

To

Osa II: Todistus

kohdan toisen alakohdan säännökset.]

Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että
(5)(8)

(a)

siipikarja, untuvikot tai siitosmunat tulevat parvesta, joka on testattu kansanterveyden kannalta merkittävien Salmonellan serotyyppien havaitsemiseksi Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti.
Viimeisen näytteenoton päivämäärä sellaisen parven osalta, josta tutkimustulos on tiedossa:
Kaikkien parven osalta tehtyjen tutkimusten tulos:

(1)(6)

joko

[positiivinen;]

(1)(6)

tai

[negatiivinen]

(5)

(b)

ja, jos siitossiipikarja, untuvikot tai siitosmunat on tarkoitettu jalostukseen, Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -tartuntaa ei havaittu II.2.a kohdassa tarkoitetussa

II.3.

Terveyttä koskevat lisätiedot

(1)

II.3.1.

Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/415/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset.

(1)

II.3.2.

Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/563/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset.

(1)(7)

II.3.3.

Lähetys täyttää komission päätöksen / /EU mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset, jotka koskevat rokottamista lintuinfluenssaa vastaan.

valvontaohjelmassa.

Huomautukset
Osa I:

Kohta I.16:

Rekisteröintinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva).

Kohta I.19:

Käytetään asianmukaisia HS-nimikkeitä: 01.05, 01.06.39, 04.07.

Kohta I.31:

Luokka: valitaan jokin seuraavista: puhdas linja/isovanhempaispolvi/vanhempaispolvi/munivat kanat/lihotus/muut.
Tunnistetiedot: ilmoitetaan alkuperäparven tunnisteet.
Ikä: ilmoitetaan keräyspäivä (munien osalta) tai likimääräinen ikä (siipikarjan osalta).

Osa II:

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

(2)

Sovelletaan ainoastaan, jos II.3.1 tai II.3.2 kohtaa noudatetaan.
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2011/214 Alle 20 kappaleen erissä oleva siipikarja, untuvikot ja
siitosmunat (lukuun ottamatta sileälastaisia lintuja ja niiden
siitosmunia)

EUROOPAN UNIONI
II. Terveyttä koskevat tiedot

(3)

II.a. Todistuksen viitenumero

II.b. Paikallinen viitenumero

Varmistettava silloin, kun lähetetään jäsenvaltioon, jossa ei EU:n hyväksynnän mukaan tarvita rokotusta Newcastlen tautia vastaan; tällä hetkellä: Suomi ja Ruotsi. Muussa tapauksessa viittaus
yliviivataan.

(4)

Täydennetään tarvittaessa.

(5)

Edellä olevan II.2 kohdan takeita sovelletaan ainoastaan siipikarjaan ja untuvikkoihin, jotka kuuluvat lajiin Gallus gallus tai kalkkunoihin, tai siitosmuniin, jotka on saatu lajista Gallus gallus tai

(6)

Jos jokin tuloksista oli positiivinen alla lueteltujen serotyyppien osalta parven elinaikana, merkitään se positiiviseksi.
Lajin Gallus gallus siitossiipikarjaparvet: Salmonella hadar, Salmonella virchow ja Salmonella infantis.
Tuotantosiipikarjaparvet: Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium.

(7)

Sovelletaan ainoastaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa on tehty rokotukset lintuinfluenssaa vastaan EU:n hyväksymän rokotussuunnitelman mukaisesti.

(8)

Kun on kyse siipikarjan yksityiseen kotikäyttöön tarkoitetusta alkutuotannosta tai tuottajista, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita suoraan lopulliselle kuluttajalle asetuksen (EY) N:o 2160/2003 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on tehtävä soveltuva koe välittömästi ennen
lähetystä, ja kyseisen kokeen päivämäärä ja sen tulos on lisättävä.
Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

di

st
us

m

al

li

·

To

Osa II: Todistus

kalkkunoista.

Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Nimi (suuraakkosin):

Virka-asema ja -nimike:

Paikallinen eläinlääkintäyksikkö:

Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Leima

fi
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Komission asetuksen 1/2005 (kuljetusasetus) liitteen II osa 1. Tämän osan täyttää eläinkuljettaja.
Siirrettäessä siitosmunia tätä osaa ei täytetä.

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

4.1 MÄÄRÄPAIKKA JA -MAA

3.2 Päivämäärä

3.3 Aika

4.2 Päivämäärä

5.1 Eläinlaji

5.2 Lukumäärä

5.3 Eläinlääkintätodistusten numerot

5.5 Lähetyksen arvioitu kokonaisala (m2)

al

li

5.4 Lähetyksen arvioitu kokonaispaino (kg)

4.3 Aika

6.1. Paikat, joissa eläinten on tarkoitus levätä tai ne on
tarkoitus siirtää

6.2 Päivä
Aika

6.3 Kesto
(tuntia)

6.4 Kuljetusyrityksen nimi ja luvan numero (jos eri
kuin järjestäjä)

[fi] 6.5 identification

To

di

st
us

Päivä

m

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

8. Järjestäjän allekirjoitus
(a) Järjestäjä: ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005, 2 (q) artiklan määritelmä
(b) Jos järjestäjä on kuljetusyritys, on annettava luvan numero
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