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KAPITEL 7
FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING MELLAN
MEDLEMSSTATERNA AV ETT ENSKILT HÄSTDJUR SOM INTE ÄR AVSETT
FÖR SLAKT (FÖRLAGA EQUI-INTRA-IND)
EURO PEISKA UNIO NEN

Del I: Beskrivning av sändningen

I.1

INO M EU

Avsändare

I.2

Imsoc-referens

Namn

I.2a

Lokal referens

Adress

I.3

Ce ntral behörig myndighet

I.4

Lokal behörig myndighet

I.6

Aktör som genomför uppsamling oberoende av e n anläggning
Namn
Registreringsnr

Land
I.5

ISO-kod

Mottagare
Namn
Adress

Q R-kod

Adress

Land

ISO-kod

Land

ISO-kod

I.7

Ursprungsland

ISO-kod

I.9

De stinationsland

ISO-kod

I.8
I.11

Ursprungsregion
Avsändningsort

Kod

I.10
I.12

De stinationsregion
De stinationsort

Kod

Namn

Registrerings-/Godkännandenr

Namn

Adress
Land

Adress
ISO-kod

Land

I.13

Lastningsort

I.14

I.15

Transportmedel

I.16

□ Fartyg

Registrerings/Godkännandenr

□ Flyg

ISO-kod

Datum och tidpunkt för avresa
Transportör
Namn

Registrerings-/Tillståndsnr

Adress
□ Järnväg

□ Vägfordon

Identifiering

□ Annat

Land
I.17

Dokument
I.18

Transportförhållanden

I.19

Containernr/Förseglingens nr
Containernr

□ Rumstemperatur

ISO-kod

Åtföljande dokument
T yp

Kod

Land
Referens för handelsdokument
□ Kyld

ISO-kod

Förseglingens nr

□ Fryst
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Intygas vara avsedda som/för

□ fortsatt djurhållning

□ slakt

□ avgränsad anläggning

□ avelsmaterial

□ registrerade hästdjur

□ resande cirkus/djurföreställning

□ utställning

□ evenemang eller verksamhet i

□ utsättning i naturen

□ leveranscentral

□

□ vattenbruksanläggning där

återutläggningsområde/reningsanläggning

vattenbruksdjur hålls för

närheten av gränser

prydnadsändamål
□ vidare bearbetning

□ organiska gödningsmedel och

□ tekniskt bruk

□ karantän eller liknande

jordförbättringsmedel
□ produkter avsedda att användas som

anläggning

□ pollinering

□ levande vattenlevande djur avsedda

livsmedel
I.21

I.22

□ annat

som livsmedel
□ För transitering genom e tt tredjeland
T redjeland

ISO-kod

Utförselställe

Gränskontrollstationens kod

Införselställe

Gränskontrollstationens kod

□ För transitering genom medlemsstat(er)
Medlemsstat

I.23

□ För e xport

ISO-kod

Medlemsstat

ISO-kod

Medlemsstat

ISO-kod

T redjeland

ISO-kod

Utförselställe

Gränskontrollstationens
kod
□ Ja

□ Nej

I.24

Be räknad transporttid

I.25

Färdjournal

I.26

Totalt antal förpackningar

I.27

Total kvantitet

I.28
I.30

Total ne ttovikt/bruttovikt (kg)
Be skrivning av sändningen

I.29

Totalt tillgängligt utrymme för sändningen

KN-nr

Art

Underart/Kategori

Kön

Identifieringssystem

Identifieringsnr

Ålder

Kvantitet
T yp

Ursprungsregio
n

Kyl-/fryshus

Identifieringsmärke

T yp av förpackning

Nettovikt

Slakteri

T yp av behandling

T yp av vara

Antal förpackningar

Partinr

Insamlingsdatum/Produktionsdatum

T illverkningsanläggning

Anläggningens/Centralens
godkännande- eller
registreringsnr

T est
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Intygsförlaga EQ UI-INTRA-IND

II. Hälsoinformation

II.a

Intygets referens

II.b

Imsoc-referens

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:
II.1

Det hästdjur som beskrivs i del I uppfyller följande krav:
II.1.1

Djuret åtföljs av en sådan identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets
hela livstid och som föreskrivs i artikel 65, 67 eller 68 i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2019/2035, eller av en tillfällig identitetshandling som utfärdats i
enlighet med artikel 61.2 i den delegerade förordningen.
( 1)

[Den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid
utfärdades i enlighet med artikel 65.2 eller 67.1 i delegerad förordning (EU)
2019/2035, eller den tillfälliga identitetshandlingen utfärdades i enlighet med artikel
61.2 i den delegerade förordningen, för ett registrerat hästdjur enligt definitionen i
artikel 2.30 i den delegerade förordningen.]

( 1)

[Den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid
inkluderar ett giltigt valideringsmärke i enlighet med artikel 65.1 i i) i delegerad
förordning (EU) 2019/2035.]

( 1)

Del II: Intyg

[Den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid
inkluderar en giltig licens i enlighet med artikel 65.1 i ii) i delegerad förordning (EU)
2019/2035.]

II.1.2

II.2

De uppvisade inga tecken eller symtom på förtecknade sjukdomar för hästdjur vid
den kliniska undersökning som utfördes under de 48 timmarna omedelbart före
avsändandet, eller på den sista arbetsdagen före avsändandet(2) från den registrerade
anläggningen, den ………………. (datum dd/mm/åååå).

Det djur som beskrivs i del I uppfyller enligt officiella uppgifter följande hälsokrav:
II.2.1

Djuret kommer inte från en anläggning som omfattas av restriktioner vad gäller
förflyttning eller från en anläggning i en restriktionszon som upprättats på grund av
sjukdomar som förtecknas för hästdjur, inklusive afrikansk hästpest och infektion
med Burkholderia mallei (rots).

II.2.2

Djuret kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har
rapporterats under de 30 dagarna omedelbart före avsändandet, och följande gäller:

( 1)

antingen [Surra har inte rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före
avsändandet.]

( 1)

eller

[Surra har rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före
avsändandet och anläggningen omfattades efter det senaste utbrottet av restriktioner
vad gäller förflyttning
( 1)

antingen [tills de kvarvarande djuren på anläggningen med negativt resultat
hade genomgått ett test för surra med någon av diagnosmetoderna i del 3 i
bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688, som
utförts på prover som tagits tidigast sex månader efter det att det sista
smittade djuret avlägsnades från anläggningen.]]
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( 1)

eller

II.2.3

[i minst 30 dagar från dagen för rengöring och desinfektion av
anläggningen, efter det att det sista djuret av förtecknade arter på
anläggningen antingen avlivats och destruerats eller slaktats.]]

Djuret kommer från en anläggning där beskällarsjuka (dourine) inte har rapporterats
under de sex månaderna omedelbart före avsändandet, och följande gäller:

( 1)

antingen
[Beskällarsjuka (dourine) har inte rapporterats på anläggningen under de två
åren omedelbart före avsändandet.]

( 1)

eller

[Beskällarsjuka (dourine) har rapporterats på anläggningen under de två åren
omedelbart före avsändandet och anläggningen omfattades efter det senaste utbrottet
av restriktioner vad gäller förflyttning
( 1)

antingen [tills de kvarvarande hästdjuren på anläggningen, med undantag av
kastrerade hästdjur av hankön, med negativt resultat genomgått ett test för
beskällarsjuka (dourine) med diagnosmetoden i del 8 i bilaga I till
delegerad förordning (EU) 2020/688, som utförts på prover som tagits
tidigast sex månader efter det att de smittade djuren avlivats och
destruerats eller slaktats, eller de smittade okastrerade hästdjuren av
hankön kastrerats.]]

( 1)

eller

II.2.4

[i minst 30 dagar från dagen för rengöring och desinfektion efter det att det
sista hästdjuret på anläggningen antingen avlivats och destruerats eller
slaktats.]]

Djuret kommer från en anläggning där ekvin infektiös anemi inte har rapporterats
under de 90 dagarna omedelbart före avsändandet, och följande gäller:

( 1)

antingen
[Ekvin infektiös anemi har inte rapporterats på anläggningen under de tolv
månaderna omedelbart före avsändandet.]

( 1)

eller

[Ekvin infektiös anemi har rapporterats på anläggningen under de tolv månaderna
omedelbart före avsändandet och anläggningen omfattades efter det senaste utbrottet
av restriktioner vad gäller förflyttning
( 1)

antingen [tills de kvarvarande djuren på anläggningen med negativt resultat
genomgått ett test för ekvin infektiös anemi med diagnosmetoden i del 9 i
bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688, som utförts på prover
som tagits vid två tillfällen med minst 90 dagars mellanrum efter det att
anläggningen hade rengjorts och desinficerats och de smittade djuren
avlivats och destruerats eller slaktats.]]

( 1)

eller

II.2.5
( 1)

[i minst 30 dagar från dagen för rengöring och desinfektion av
anläggningen, efter det att det sista hästdjuret på anläggningen antingen
avlivats och destruerats eller slaktats.]]

Djuret kommer från en anläggning där venezuelansk hästencefalomyelit inte har
rapporterats under de sex månaderna omedelbart före avsändandet, och följande gäller:

antingen
[Under de två åren omedelbart före avsändandet har venezuelansk
hästencefalomyelit inte rapporterats i den medlemsstat, eller den zon i medlemsstaten,
där anläggningen ligger.]
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( 1)

eller

[Under de två åren omedelbart före avsändandet har venezuelansk hästencefalomyelit
rapporterats i den medlemsstat, eller den zon i medlemsstaten, där anläggningen ligger,
och under de 21 dagarna omedelbart före avsändandet av det djur som avses i punkt
II.1 har alla hästdjur på anläggningen varit kliniskt friska, och
( 1)

antingen

[det djur som avses i punkt II.1 har skyddats mot angrepp av
vektorinsekter i en karantänstation där alla hästdjur som uppvisat en
ökning av kroppstemperaturen, mätt dagligen, med negativt resultat
genomgått ett diagnostest för venezuelansk hästencefalomyelit med
diagnosmetoden i del 10 punkt 1 a i bilaga I till delegerad förordning
(EU) 2020/688, och det djur som avses i punkt II.1 har
( 1)

antingen[vaccinerats mot venezuelansk hästencefalomyelit med en
fullständig första vaccinationscykel och omvaccinerats enligt
tillverkarens rekommendationer minst 60 dagar och högst tolv
månader före dagen för avsändandet.]]]

( 1)

eller

( 1)

eller

[med negativt resultat genomgått ett test för venezuelansk
hästencefalomyelit med diagnosmetoden i del 10 punkt 1 b i
bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688, som utfört
på ett prov som tagits minst 14 dagar efter dagen för
insättning i karantänstationen.]]]

[kroppstemperaturen hos det djur som avses i punkt II.1 har mätts
dagligen utan att uppvisa någon ökning eller djuret har med negativt
resultat genomgått ett diagnostest för venezuelansk hästencefalomyelit
med diagnosmetoden i del 10 punkt 1 a i bilaga I till delegerad
förordning (EU) 2020/688, och det djur som avses i punkt II.1 har
genomgått tester för venezuelansk hästencefalomyelit med
diagnosmetoderna i
−

del 10 punkt 1 b i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688,
utan en ökning av antikroppstiter, som utförts på parade prover
som tagits vid två tillfällen med 21 dagars mellanrum, varav det
andra togs under de tio dagarna omedelbart före dagen för
avsändandet, och

−

del 10 punkt 2 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688,
som med negativt resultat utförts på ett prov som tagits under de 48
timmarna omedelbart före avsändandet, och djuret har skyddats
mot angrepp av vektorinsekter efter provtagningen fram till
avsändandet.]]

II.2.6

Djuret kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna
landlevande djur inte har rapporterats under de 30 dagarna omedelbart före
avsändandet.

II.2.7

Djuret kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har
rapporterats under de 15 dagarna omedelbart före avsändandet.
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Djuret kommer enligt min kännedom och efter vederbörlig undersökning samt enligt uppgifter från
aktören från en anläggning där det inte har förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd
orsak och djuret har inte varit i kontakt med hållna djur av förtecknade arter som inte uppfyllde de
krav som avses i punkterna II.2.1–II.2.6 under de 30 dagarna omedelbart före avsändandet och det
krav som avses i punkt II.2.7 under de 15 dagarna omedelbart före avsändandet.

( 1)

[II.4

II.5
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Djuret är enligt officiella uppgifter och enligt uppgifter från aktören ett spermadonatordjur som
genomgått det testprogram som avses i del 4 kapitel I punkt 1 b i) i bilaga II till kommissionens
delegerade förordning (EU) 2020/686, och följande gäller:
II.4.1

Djuret kommer från en spermasamlingsstation och transporteras direkt till en annan
spermasamlingsstation i enlighet med artikel 19 i delegerad förordning (EU)
2020/686.

II.4.2

Djuret har sedan det sattes in på spermasamlingsstationen oavbrutet vistats där och
har med negativt resultat genomgått alla de obligatoriska rutintester som avses i del 4
kapitel I punkt 1 a i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/686 under de tolv
månaderna omedelbart före dagen för avsändandet.

II.4.3

Aktören har fått ett förhandsgodkännande från stationsveterinären vid den
spermasamlingsstation till vilken djuret ska flyttas.

II.4.4

De transportmedel som används har rengjorts och desinficerats före användningen.]

Åtgärder har vidtagits för att
( 1)

antingen[transportera djuret i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i delegerad förordning
(EU) 2020/688.]

( 1)

eller

II.6

[flytta djuret till fots.]

Detta djurhälsointyg är giltigt i
( 1)

antingen[tio dagar från dagen för utfärdandet, och]

( 1)

eller

[30 dagar från dagen för utfärdandet och ett giltigt valideringsmärke eller en giltig
licens anges i punkt II.1.1, och]

vid transport av djuret på vattenvägar eller till havs får djurhälsointygets giltighetstid förlängas
med restiden på vattenvägar eller till havs.
Djurskyddsintyg
Vid inspektionen befann sig det djur som omfattas av detta hälsointyg i ett hälsotillstånd som i enlighet med
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1/2005 tillät den planerade förflyttningen som påbörjas den
…………… (datum).
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Anmärkningar
I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med
bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Europeiska unionen i detta intyg inbegripa Förenade kungariket
med avseende på Nordirland.
Detta djurhälsointyg ska fyllas i enligt anmärkningarna för ifyllande av intyg i kapitel 2 i bilaga I till
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235.
Del I:
Fält I.11:
Fält I.12:
Fält I.30:

Avsändningsort: ange en avsändande registrerad anläggning för hästdjuret eller, om
djuret transporteras, en anläggning godkänd för uppsamling i enlighet med artiklarna
97 och 99 i förordning (EU) 2016/429.
Destinationsort: ange en registrerad destinationsanläggning eller, om djuret
transporteras, en anläggning godkänd för uppsamling i enlighet med artiklarna 97 och
99 i förordning (EU) 2016/429.
Identifieringsnr: ange hästdjurets unika kod som avses i artikel 65.1 b i delegerad
förordning (EU) 2019/2035, eller den kod som visas av det identifieringsmärke som
anges i led a, c eller e i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035, om djuret
inte är avvant och följer med sitt moderdjur eller amsto.

Del II:
(1)
(2)

Stryk det som inte är tillämpligt.
Endast tillämpligt om hästdjur flyttas i enlighet med artikel 92.2 i delegerad förordning (EU) 2020/688.

O fficiell veterinär
Namn (med versaler)

T itel och befattning

Lokala kontrollenhetens
namn

Lokala kontrollenhetens
kod

Datum

Stämpel

Underskrift

