
I.1. Lähettäjä

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.2. IMSOC-viite I.2.a. Paikallinen viite
I.3. Toimivaltainen
keskusviranomainen
I.4. Toimivaltainen
paikallishallintoviranomainen

I.5. Vastaanottaja

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.6. Pitopaikasta riippumaton kokoamisia toteuttava toimija

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.7. Alkuperämaa ISO-koodi I.9. Määränpäämaa ISO-koodi

I.8. Alkuperäalue Koodi I.10. Määränpääalue Koodi
I.11. Lähetyspaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.12. Määräpaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.13. Lastauspaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.14. Lähtöpäiväja -aika

I.15. Kuljetusväline

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot

I.16. Kuljettaja

Nimi
Osoite
Activity ID
Maa ISO-koodi

I.17. Mukana seuraavat asiakirjat

Kaupallist
en
asiakirjojen
viitenumero
t

Myöntämisp
äivä

Maa Myöntämisp
aikka

I.18. Kuljetusolosuhteet
I.19. Kontin nro / sinetin nro

I.20. Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen
Näyttely ☐ Jatkokasvatus ☐ Muut ☐ Suljettupitopaikka ☐
Karant eeni- tai vastaava pitopaikka☐

I.21. Kolmannenmaan kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta varten ☐
Kolmasmaa ISO-koodi
Poist umispaikka Rajatarkastusaseman koodi
Maahantulopaikka Rajatarkastusaseman koodi
I.22. Jäsenvaltioiden kautta tapahtuvaa
kauttakuljetusta varten

☐

Jäsenvaltio ISO-koodi

I.23. Vientiävarten ☐
Kolmasmaa ISO-koodi
Poist umispaikka Rajatarkastus

aseman
koodi

I.25. Reittisuunnitelma
I.27. Kokonaismäärä I.28. Kokonaisbruttopaino

I.30. Lähetyksen kuvaus

Tavara Laji Sukupuoli Tunnistejärjestelmä Tunnist enumero

Ikä Määrä Testi
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa seuraavaa:

II.1 Osassa I kuvattuun lähetykseen kuuluvat koirat, kissat ja fretit(1) täyttävät seuraavat vaatimukset:

II.1.1 Ne on merkitty yksilöllisesti

(2)   ☐ joko [komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti.]

(2)   ☐ ja/tai [ennen 3. heinäkuuta 2011 tehdyllä selkeästi luettavissa olevalla tatuoinnilla.]

II.1.2 Niiden mukana on niiden delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 71 artiklan mukainen
yksilöllinen tunnistusasiakirja.

II.1.3 Niille on tehty kliininen tutkimus tai kliininen tarkastus                           (lisätään päivämäärä
pp/kk/vvvv) eli lähtöä edeltäneiden 48 tunnin aikana, ja niissä ei ole ilmennyt tautien oireita
tai kliinisiä merkkejä.

(3)   ☐ [II.1.4 Ne tulevat rekisteröidyistä tai hyväksytyistä pitopaikoista, joissa ei virallisten tietojen
mukaan ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä
lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana ja joissa ei parhaan tietoni ja toimijan ilmoituksen
mukaan ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty.]

II.2 Osassa I kuvattuun lähetykseen kuuluvat koirat, kissat ja fretit(1) täyttävät seuraavat vaatimukset:

(2) ○ joko [II.2.1 Eläimet ovat olleet vähintään 12 viikon ikäisiä, kun ne on rokotettu raivotautia vastaan, ja
vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä VII olevassa 1 osassa asetettujen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti annettu
ensimmäinen raivotautirokotus on annettu, ja mahdollinen myöhempi uusintarokotus on
annettu sitä edeltäneen rokotuksen voimassaoloaikana.]

(2) ○ tai [II.2.1 Eläimet on tarkoitettu kuljetettaviksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 54 artiklan 2
kohdan mukaisesti suoraan osan I kohdassa I.12 ilmoitettuun suljettuun pitopaikkaan.]

(2) ○ tai [II.2.1 Eläimet ovat alle 12 viikon ikäisiä, eikä niille ole annettu raivotautirokotusta, tai ne ovat
12–16 viikon ikäisiä, ja niille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros raivotautia
vastaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa I osassa asetettujen
kelpoisuusvaatimusten mukaisesti alle 21 päivää ennen lähtöä, ja määräjäsenvaltio on
tiedottanut delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 57 artiklan mukaisesti julkisesti, että se
antaa luvan kyseisten eläinten siirrolle alueelleen; ja

(2)   ○ joko [niiden mukana on tähän todistukseen liitetty toimijan tai lemmikkieläimen pitäjän(4)
ilmoitus, jossa todetaan, että kyseiset eläimet eivät syntymästään lähtien aina
lähetyshetkeen saakka ole olleet kosketuksissa pidettäviin maaeläimiin, joissa epäillään
raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa, tai raivotautiviruksen osalta luetteloituihin
lajeihin kuuluviin luonnonvaraisiin eläimiin.]

(2)   ○ tai [naaras, josta ne ovat vielä riippuvaisia, on niiden emo, ja kyseisen naaraan yksilöllisen
tunnistusasiakirjan perusteella voidaan todeta, että ennen niiden syntymää sille on annettu
delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 1 osassa vahvistettujen
kelpoisuusvaatimusten mukainen raivotautirokotus.]]

  ○ [II.2.2 Koirille, johtuen niiden kohdassa I.9, tai aluejakoa sovellettaessa kohdassa I.10, ilmoitetusta
aiotusta määräpaikasta(5),

(2)   ○ joko [on tehty käsittely Echinococcus multilocularis -tartuntaa vastaan komission delegoidun
asetuksen (EU) 2018/772 6 artiklan mukaisesti.]

(2)   ○ tai [ei ole tehty Echinococcus multilocularis -tartunnalta suojaavaa käsittelyä(6).]]

(2) ○ tai [II.2.2 Eläimet on tarkoitettu kuljetettaviksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 54 artiklan 2
kohdan mukaisesti suoraan osan I kohdassa I.12 ilmoitettuun suljettuun pitopaikkaan.]

(3) ☐ [II.3 Lähetyksen kuljettamiseksi tehdään delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 4 artiklan mukaiset järjestelyt.]

II.4 Tämä todistus on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä alkaen. Jos eläimet kuljetetaan vesiväylää
pitkin tai meritse, todistuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan
matkan kestoa vastaavalla ajalla.

(3)Eläinten hyvinvointia koskeva vakuutus

Tässä terveystodistuksessa tarkoitetut eläimet ovat olleet tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voidaan
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten mukaisesti kuljettaa aiottu matka, jonka on määrä käynnistyä
                          (lisätään päivämäärä).
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Huomautukset:

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan
4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä todistuksessa olevat viittaukset
Euroopan unioniin käsittävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta.

Tämä eläinterveystodistus on täytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä I olevassa 2
luvussa säädettyjen todistusten täyttämistä koskevien huomautusten mukaisesti.

Osa I:

Kohta I.11: ”Lähetyspaikka”: Ilmoitetaan rekisteröity lähettävä pitopaikka, koirien, kissojen ja frettien hyväksytty
suoja, hyväksytty kokoamispitopaikka tai kotitalous (koirien, kissojen tai frettien muissa kuin ei-
kaupallisissa siirroissa, jotka tehdään delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 55 artiklan ja soveltuvissa
tapauksissa 56 artiklan mukaisesti).

Kohta I.12: ”Määräpaikka”: Ilmoitetaan rekisteröity määränpäänä oleva pitopaikka, koirien, kissojen ja frettien
hyväksytty suoja, hyväksytty kokoamispitopaikka, kotitalous (koirien, kissojen tai frettien muissa kuin
ei-kaupallisissa siirroissa, jotka tehdään delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 55 artiklan ja soveltuvissa
tapauksissa 56 artiklan mukaisesti) tai suljettu pitopaikka.

Kohta I.30: ”Tunnistenumero”: Ilmoitetaan kunkin lähetykseen kuuluvan eläimen osalta niiden aakkosnumeerinen
koodi.

Osa II:

(1) Lähetyksessä voi olla yksi tai useampi eläin.

(2) Tarpeeton poistetaan.

(3) Ei sovelleta koirien, kissojen tai frettien muihin kuin ei-kaupallisiin siirtoihin, jotka suoritetaan
asetuksen (EU) 2020/688 55 artiklan ja soveltuvissa tapauksissa 56 artiklan mukaisesti.

(4) Kohdassa II.2.1 tarkoitettu tähän todistukseen liitettävä ilmoitus esitetään täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2021/403 liitteessä I olevassa 61 luvussa (eläinterveystodistuksen mallin jälkeen).

(5) Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/878 liitteessä luetellut jäsenvaltiot tai niiden osat.

(6) Jos Echinococcus multilocularis -tartunnan vastaiset käsittelyt tehdään tämän todistuksen
allekirjoituspäivän jälkeen, ne on saatettava loppuun ja dokumentoitava komission delegoidun
asetuksen (EU) 2018/772 6 artiklan mukaisesti.

Todistuksen myöntävä virkamies/Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin)
Allekirjoituspäivä
Leima

Virka-asema ja -nimike
Allekirjoitus

EUROOPAN UNIONI
2022/497 (2021/403) Koirat, kissat ja fretit (CANIS-FELIS-FERRETS-

INTRA)

fi 3 / 3

O
sa

 II
: T

od
is

tu
s


