
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
Rekisteröidyt hevoset ☐ Teurastus ☐

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 Alalaji/Luokka Sukupuoli Tunnistejärjestelmä

Tunnist enumero Ikä Määrä
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa seuraavaa:

II.1 Osassa I kuvattuun lähetykseen kuuluvat hevoseläimet(1) täyttävät seuraavat vaatimukset:

II.1.1 Niiden mukana on niiden elinikäiset tunnistusasiakirjat, jotka ovat

(2) joko ○ [komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 65, 67 tai 68 artiklassa säädetyn
mukaiset, eikä eläimiä ole tarkoitus teurastaa ihmisravinnoksi.]

(2) tai ○ [komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 65 artiklassa tai 67 artiklan 1
kohdassa säädetyn mukaiset, ja eläimet on tarkoitus teurastaa ihmisravinnoksi.]

(2)  ☐ [Niiden delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 2 artiklan 30 kohdan määritelmän
mukaisia rekisteröityjä hevoseläimiä koskevat elinikäiset tunnistusasiakirjat on myönnetty
kyseisen delegoidun asetuksen 65 artiklan 2 kohdan tai 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti.]

(2)  ☐ [Niiden elinikäiset tunnistusasiakirjat sisältävät voimassa olevan validointimerkin
delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 65 artiklan 1 kohdan i alakohdan i alakohdan
mukaisesti.]

II.1.2 Niissä ei ole ilmennyt hevoseläinten osalta luetteloitujen tautien merkkejä tai oireita
kliinisessä tutkimuksessa, joka on tehty lähetyksen lähtöä edeltäneiden 48 tunnin aikana tai
viimeisenä työpäivänä ennen lähtöä(3) rekisteröidystä pitopaikasta                           (lisätään
päivämäärä pp/kk/vvvv).

(2)  ☐ [II.1.3 Ne on tarkoitettu teurastettaviksi tautien hävittämiseksi osana asetuksen (EU) 2016/429 31
artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyä hävittämisohjelmaa, ja määräjäsenvaltio ja tapauksen
mukaan kauttakulkujäsenvaltio on myöntänyt ennakolta luvan siirtoon.]

II.2 Osassa I kuvattuun lähetykseen kuuluvat eläimet täyttävät virallisten tietojen mukaan seuraavat
terveysvaatimukset:

II.2.1 Ne eivät tule pitopaikoista, joihin sovelletaan kyseistä lajia koskevia siirtorajoituksia tai
jotka sijaitsevat hevoseläinten osalta luetteloitujen tautien, mukaan lukien afrikkalainen
hevosrutto ja Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti), vuoksi perustetulla
rajoitusvyöhykkeellä.

II.2.2 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu surraa (Trypanosoma evansi) niiden lähtöä
edeltäneiden 30 päivän aikana, ja

(2) joko ○ [surraa ei ole raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden kahden vuoden
aikana.]

(2) tai ○ [surraa on raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana,
ja pitopaikkoihin on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoituksia

(2) joko ○ [[kunnes pitopaikoissa jäljellä oleville eläimille on tehty surran varalta
testi negatiivisin tuloksin jollakin komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä I olevassa 3 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka
on otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun viimeinen tartunnan
saanut eläin on poistettu pitopaikasta.]]

(2) tai ○ [vähintään 30 päivän ajan alkaen päivästä, jona pitopaikka on puhdistettu
ja desinfioitu sen jälkeen, kun pitopaikan viimeinen luetteloituun lajiin kuuluva
eläin on joko lopetettu ja hävitetty tai teurastettu.]]

II.2.3 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu astumatautia niiden lähtöä edeltäneiden
kuuden kuukauden aikana, ja

(2) joko ○ [astumatautia ei ole raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden kahden
vuoden aikana.]

(2) tai ○ [astumatautia on raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden kahden vuoden
aikana, ja pitopaikkoihin on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoituksia

(2) joko ○ [kunnes pitopaikassa jäljellä oleville hevoseläimille, lukuun ottamatta
kuohittuja urospuolisia hevoseläimiä, on tehty astumataudin varalta testi
negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 8
osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka on otettu vähintään
kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet on joko lopetettu ja
hävitetty tai teurastettu tai tartunnan saaneet kuohitsemattomat urospuoliset
hevoseläimet on kuohittu.]]
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II. Terveyttä koskevat tiedot

(2) tai ○ [vähintään 30 päivän ajan alkaen päivästä, jona pitopaikka on puhdistettu
ja desinfioitu sen jälkeen, kun pitopaikan viimeinen luetteloituun lajiin kuuluva
eläin on joko lopetettu ja hävitetty tai teurastettu.]]

II.2.4 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu hevosen näivetystautia niiden lähtöä
edeltäneiden 90 päivän aikana, ja

(2) joko ○ [hevosen näivetystautia ei ole raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden 12
kuukauden aikana.]

(2) tai ○ [hevosen näivetystautia on raportoitu pitopaikoissa niiden lähtöä edeltäneiden 12
kuukauden aikana, ja pitopaikkoihin on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen
siirtorajoituksia

(2) joko ○ [kunnes pitopaikoissa jäljellä oleville hevoseläimille on tehty hevosen
näivetystaudin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 liitteessä I olevassa 9 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä
näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään 90 päivän välein sen
jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet on joko lopetettu ja hävitetty tai
teurastettu ja pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu.]]

(2) tai ○ [vähintään 30 päivän ajan alkaen päivästä, jona pitopaikka on puhdistettu
ja desinfioitu sen jälkeen, kun pitopaikan viimeinen luetteloituun lajiin kuuluva
eläin on joko lopetettu ja hävitetty tai teurastettu.]]

II.2.5 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia
niiden lähtöä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana, ja

(2) joko ○ [venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä ei ole raportoitu niiden lähtöä
edeltäneiden kahden vuoden aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jossa/jolla
pitopaikat sijaitsevat.]

(2) tai ○ [venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä on raportoitu niiden lähtöä edeltäneiden
kahden vuoden aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jossa/jolla pitopaikat sijaitsevat,
ja kohdassa II.1 tarkoitettujen eläinten lähtöä edeltäneiden 21 päivän aikana kaikki
pitopaikoissa olevat hevoseläimet ovat olleet kliinisesti terveitä, ja

(2) joko ○ [kohdassa II.1 tarkoitettuja eläimiä on pidetty suojattuina tartuntaa
levittäviltä hyönteisiltä karanteeniasemalla, jolla kaikille hevoseläimille, joiden
päivittäin mitattu ruumiinlämpö on noussut, on tehty venezuelalaisen hevosen
enkefalomyeliitin varalta diagnostinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun
asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan a alakohdassa
säädetyllä diagnoosimenetelmällä, ja kohdassa II.1 tarkoitetuille eläimille

(2) joko ○ [on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros
venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia vastaan ja
uusintarokotus valmistajan suositusten mukaisesti vähintään 60
päivää ja enintään 12 kuukautta ennen niiden lähtöpäivää.]]]

(2) tai ○ [on tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta
serologinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan b alakohdassa
säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteestä, joka on otettu
aikaisintaan 14 päivän kuluttua karanteenin alkamispäivän
jälkeen.]]]

(2) tai ○ [kohdassa II.1 tarkoitettujen eläinten ruumiinlämpö on mitattu päivittäin,
ja joko se ei ole noussut tai eläimille on tehty venezuelalaisen hevosen
enkefalomyeliitin varalta diagnostinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun
asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan a alakohdassa
säädetyllä diagnoosimenetelmällä, ja kohdassa II.1 tarkoitetuille eläimille on
tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta testejä
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II. Terveyttä koskevat tiedot

– delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10
osan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä
diagnoosimenetelmällä parinäytteistä, jotka on otettu
kahdella eri kerralla 21 päivän välein ja joista
jälkimmäinen on otettu eläinten lähtöpäivää
edeltäneiden 10 päivän aikana, eikä vasta-ainepitoisuus
ole noussut, ja

– delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10
osan 2 kohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä
negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on otettu eläinten
lähtöä edeltäneiden 48 tunnin aikana, ja eläimet on
suojattu tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä näytteenoton
jälkeen niiden lähtöön saakka.]]

II.2.6 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa
pidettävissä maaeläimissä niiden lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana.

II.2.7 Ne tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu pernaruttoa sorkka- ja kavioeläimissä niiden
lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana.

II.3 Parhaan tietoni ja toimijan ilmoituksen mukaan eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole esiintynyt
epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty, eivätkä eläimet ole olleet kosketuksissa
luetteloituihin lajeihin kuuluviin pidettäviin eläimiin, jotka eivät ole täyttäneet kohdissa II.2.1–II.2.6
tarkoitettuja vaatimuksia niiden lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana ja kohdassa II.2.7 tarkoitettua
vaatimusta niiden lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana.

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

II.5 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.

(2)(4) ☐
[II.6

Sen jälkeen, kun lähetyksen eläimet ovat lähteneet rekisteröidyistä lähettävistä pitopaikoistaan, ja
ennen niiden saapumista tähän hyväksyttyyn kokoamispitopaikkaan, mikään niistä ei ole ollut
useamman kuin kahden kokoamisen kohteena, ja

(2) joko ○ [ne tulevat rekisteröidyistä lähettävistä pitopaikoista.]]

(2) tai ○ [vähintään yksi lähetyksen eläimistä on ollut hyväksytyssä pitopaikassa yhden
kokoamisen kohteena.]]

(2) tai ○ [vähintään yksi lähetyksen eläimistä on ollut hyväksytyissä pitopaikoissa kahden
kokoamisen kohteena.]]

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 hevoseläimet lähettävä rekisteröity pitopaikka tai kokoamispitopaikka,
joka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 97 ja 99 artiklan mukaisesti.

Kohta I.12:  ”Määräpaikka”: Ilmoitetaan määränpäänä oleva rekisteröity pitopaikka tai kokoamispitopaikka, joka
on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 97 ja 99 artiklan mukaisesti.

Kohta I.17:  ”Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat”: Jos eläimet lähetetään alkuperäjäsenvaltiossa hyväksytystä
kokoamispitopaikasta, voidaan ilmoittaa sen virallisen asiakirjan viitenumero (niiden virallisten
asiakirjojen viitenumerot), jonka (joiden) perusteella tätä lähetystä koskeva eläinterveystodistus
myönnetään tässä hyväksytyssä kokoamispitopaikassa.

Jos eläimet lähetetään kauttakulkujäsenvaltiossa hyväksytystä kokoamispitopaikasta, on
ilmoitettava sen todistuksen viitenumero (niiden todistusten viitenumerot), jonka (joiden)
perusteella tätä lähetystä koskeva eläinterveystodistus myönnetään tässä hyväksytyssä
kokoamispitopaikassa.

Kohta I.30:  ”Tunnistenumero”: Ilmoitetaan jokaisesta lähetykseen kuuluvasta eläimestä delegoidun asetuksen (EU)
2019/2035 65 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yksilöllinen koodi tai delegoidun asetuksen
(EU) 2019/2035 liitteessä III olevassa a, c tai e alakohdassa määritellyn tunnistimen näyttämä koodi, jos
eläintä ei ole vieroitettu ja se seuraa emäänsä tai keinoemäänsä.

Osa II:

(1) Lähetyksessä voi olla yksi tai useampi eläin.

(2) Tarpeeton poistetaan.

(3) Vaihtoehto on mahdollinen vain, jos on kyse joko

a)  hevoseläimistä, joiden kunkin mukana on asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa säädetty elinikäinen tunnistusasiakirja, joka sisältää delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 92 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun voimassa olevan validointimerkin;
tai

 b)  rekisteröidyistä hevoseläimistä, joiden kunkin mukana on asetuksen (EU) 2016/429 114
artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty elinikäinen tunnistusasiakirja, joka sisältää
delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 92 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
voimassa olevan luvan, tai joiden mukana on elinikäinen tunnistusasiakirja, johon on
liitetty kansainvälisen ratsastajainliiton (FEI) tunnistuskortti yhdessä validointitarran
kanssa.

(4) Sovelletaan, kun lähetys lähetetään hyväksytystä kokoamispitopaikasta.
Todistuksen myöntävä virkamies/Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin)
Allekirjoituspäivä
Leima

Virka-asema ja -nimike
Allekirjoitus
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