
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
Jatkokasvatus ☐ Päästäminen luontoon ☐ Muut ☐ Suljettupitopaikka ☐

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 Breed/Category Määrä Tunnist enumero

oksen/pitopaikan/keskuksen Ikä
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että

II.1.1 tämän todistuksen osassa I kuvattu  ☐ [siitossiipikarja(1)](2)  ☐ [tuotantosiipikarja(3)](2) on
ollut yhtäjaksoisesti yhdessä tai useammassa komission delegoidun asetuksen (EU)
2019/2035 8 artiklan mukaisesti hyväksytyssä pitopaikassa

(2)(4)  ○ joko [kuoriutumisesta lähtien tai lähetyksen lähtöä edeltäneiden vähintään 42 päivän ajan;]

(2)(5)  ○ tai [kuoriutumisesta lähtien tai lähetyksen lähtöä edeltäneiden vähintään 21 päivän ajan, jona
aikana se ei ole ollut kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompiin lintuihin;]

II.1.2 osassa I kuvattu siipikarja tulee pitopaikasta,

 a) johon ei sovelleta siirtorajoituksia tai joka ei sijaitse lintulajien osalta
merkityksellisten luetteloitujen tautien vuoksi perustetulla rajoitusvyöhykkeellä;

(2)  ○ joko [b) jossa ei ole vahvistettu esiintyneen Salmonella Pullorum-, S. Gallinarum- tai S.
arizonae -bakteerin aiheuttamaa tartuntaa lähetyksen lähtöä edeltäneiden 12
kuukauden aikana;]

(2)  ○ tai [b) jossa on vahvistettu esiintyneen Salmonella Pullorum-, S. Gallinarum- tai S.
arizonae -bakteerin aiheuttamaa tartuntaa lähetyksen lähtöä edeltäneiden 12
kuukauden aikana ja jossa on toteutettu komission delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 34 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimenpiteet;]

(2)  ○ joko [c) jossa ei ole vahvistettu esiintyneen lintujen mykoplasmoosia (Mycoplasma
gallisepticum ja M. meleagridis) lähetyksen lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden
aikana;]

(2)  ○ tai [c) jossa on vahvistettu esiintyneen lintujen mykoplasmoosia (Mycoplasma
gallisepticum ja M. meleagridis) lähetyksen lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden
aikana ja jossa on toteutettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 34 artiklan 1
kohdan c alakohdassa säädetyt toimenpiteet;]

II.1.3 osassa I kuvattu siipikarja tulee parhaan tietoni ja toimijan ilmoituksen mukaan
pitopaikasta, jossa ei ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty;

II.1.4 osassa I kuvattu siipikarja tulee parvesta,

 a) jossa ei ole raportoitu Salmonella Pullorum-, Salmonella Gallinarum- tai
Salmonella arizonae -bakteerin aiheuttamaa tartuntaa;

 b) jossa ei ole raportoitu lintujen mykoplasmoosia (Mycoplasma gallisepticum ja M.
meleagridis);

 c) jossa ei ole havaittu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten
aiheuttamia tartuntatapauksia lähetyksen lähtöä edeltäneiden 21 päivänä
aikana komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 3 artiklan 1 kohdan
mukaisessa seurannassa;

II.1.5 osassa I kuvattu siipikarja täyttää seuraavat vaatimukset:

(2)(6)  ○ joko [a) sitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;]

(2)(6)  ○ tai [a) se on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan  ☐
[inaktivoiduilla rokotteilla](2)  ☐ [elävillä, heikennetyillä rokotteilla, jotka
täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VI vahvistetut
kriteerit](2)

                         

 (rokotteessa käytetyn kannan nimi)

                          (päivämäärä)                           viikon ikäisenä;]

(2)(7)  ○ tai [a) se on tarkoitettu jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, jolle on myönnetty
Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman
rokotuksia, ja se täyttää seuraavat vaatimukset:

 i) sitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa
vastaan;

 ii) se on pidetty eristettynä lähetyksen lähtöä edeltäneiden vähintään
14 päivän ajan joko alkuperäisessä pitopaikassa virkaeläinlääkärin
valvonnassa tai hyväksytyssä karanteenipitopaikassa,
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II. Terveyttä koskevat tiedot

– jossa mitään siipikarjaa ei ole rokotettu Newcastlen
tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan lähtöä
edeltäneiden vähintään 21 päivän aikana;

– johon ei ole tuotu kyseisenä aikana muita lintuja;

– jossa ei ole annettu rokotuksia;

 iii) sille on tehty serologiset testit negatiivisin tuloksin verinäytteistä,
jotka on otettu lähtöä edeltäneiden vähintään 14 päivän aikana,
Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden
osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella
osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys;]

 (8)  ☐ [b) siipikarja on ankkoja tai hanhia, jotka ovat saaneet lähetyksen lastausta
edeltäneen viikon aikana negatiivisen tuloksen korkeapatogeenisen
lintuinfluenssan varalta tehdyssä virologisessa tutkimuksessa delegoidun
asetuksen (EU) 2020/688 liitteen IV vaatimusten mukaisesti;]

II.1.6 alkuperäparvelle ja lähetyksen eläimille on tehty kliininen tarkastus 48 tunnin kuluessa
ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastausta, ja niissä ei ole ilmennyt kyseisten lajien
osalta merkityksellisten luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä eikä niissä epäillä tällaisten
tautien esiintymistä;

II.1.7 on tehty järjestelyt lähetyksen kuljettamiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 5 artiklan
mukaisissa kuljetuspäällyksissä ja kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisilla
kuljetusvälineillä;

(9)  ☐ [II.1.8 Sen jälkeen, kun lähetyksen eläimet ovat lähteneet alkuperäisistä pitopaikoistaan, ja ennen
niiden saapumista tähän hyväksyttyyn kokoamispitopaikkaan, mikään niistä ei ole ollut
useamman kuin kahden kokoamisen kohteena, ja

(2)  ○ joko [ne tulevat alkuperäisistä pitopaikoistaan.]]

(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.]]

II.2 Kansanterveyttä koskeva vakuutus
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II. Terveyttä koskevat tiedot

(10)  ☐ [II.2.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 5 artiklassa tarkoitettua
salmonellan valvontaohjelmaa sekä mikrobilääkkeiden ja rokotteiden käyttöä koskevia
komission asetuksessa (EY) N:o 1177/2006 vahvistettuja erityisvaatimuksia on sovellettu
alkuperäparveen, ja kyseinen parvi on testattu kansanterveyden kannalta merkittävien
salmonellan serotyyppien havaitsemiseksi:

Parven
tunnisteti
edot

Lintujen
ikä

Viimeisen
näytteenot
on
päivämää
rä
sellaisen
parven
osalta,
josta
testaustul
os on
tiedossa
[pp/kk/vvv
v]

Kaikkien parven osalta tehtyjen testausten tulos(11)

positiivine
n

negatiivinen

                   
      

                   
      

                   
      

                   
      

                         

Muista kuin salmonellan valvontaohjelmaan liittyvistä syistä lähetyksen jäsenvaltioiden
välillä tapahtuvaa siirtoa edeltäneiden 21 päivän aikana

(2)  ○ joko [mikrobilääkkeitä ei ole annettu muulle siitos- tai tuotantosiipikarjalle kuin sileälastaisille
linnuille;]

(2)(12)  ○ tai [seuraavia mikrobilääkkeitä on annettu muulle siitos- tai tuotantosiipikarjalle kuin
sileälastaisille linnuille:                          ;]]

(10)  ☐ [II.2.2 Siitossiipikarjan osalta ei ole havaittu Salmonella Enteritidis- eikä Salmonella Typhimurium
-tartuntaa kohdassa II.2.1 tarkoitetussa valvontaohjelmassa.]

(13)  ☐ [II.2.3 Jos määräjäsenvaltio on Suomi tai Ruotsi,

(2)  ○ joko [siitossiipikarjan osalta on saatu negatiiviset tulokset komission päätöksessä 2003/644/EY
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tehdyissä salmonellatesteissä;]

(2)  ○ tai [munivien kanojen (kulutukseen tarkoitettujen munien tuotantoon kasvatetun
tuotantosiipikarjan) osalta on saatu negatiiviset tulokset komission päätöksessä 2004/235/EY
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tehdyissä salmonellatesteissä.]]
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Huomautukset:

Tämä yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä alkaen. Jos eläin
kuljetetaan vesiväylää pitkin tai meritse, yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen voimassaoloaikaa
voidaan pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan matkan kestoa vastaavalla ajalla.

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 yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus on täytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2020/2235 liitteessä I olevassa 2 luvussa säädettyjen todistusten täyttämistä koskevien huomautusten mukaisesti.

Osa I:

Kohta I.17: Jos eläimet lähetetään alkuperäjäsenvaltiossa hyväksytystä kokoamispitopaikasta, voidaan ilmoittaa
sen virallisen asiakirjan viitenumero (niiden virallisten asiakirjojen viitenumerot), jonka (joiden)
perusteella tätä lähetystä koskeva yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus myönnetään tässä
hyväksytyssä kokoamispitopaikassa. Jos eläimet lähetetään kauttakulkujäsenvaltiossa hyväksytystä
kokoamispitopaikasta, on ilmoitettava sen todistuksen viitenumero (niiden todistusten viitenumerot),
jonka (joiden) perusteella tätä lähetystä koskeva yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus
myönnetään tässä hyväksytyssä kokoamispitopaikassa.

Kohta I.30: Lähetyksen kuvaus

”CN-koodi”: Käytetään Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-koodia:
01.05 tai 01.06.39.

”Luokka”: Valitaan jokin seuraavista: puhdas linja / isovanhempaispolvi / vanhempaispolvi / munivat
kanat / muu.

Osa II:

(1) ’Siitossiipikarjalla’ tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 3 artiklassa vahvistetun
määritelmän mukaisesti vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien
tuotantoon.

(2) Tarpeeton poistetaan.

(3) ’Tuotantosiipikarjalla’ tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 3 artiklassa vahvistetun
määritelmän mukaisesti vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan, kulutukseen
tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuotantoa tai riistalintujen luontoon istuttamista varten.

(4) Sovelletaan siitossiipikarjaan sekä lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden
tuotantoa varten kasvatettavaan tuotantosiipikarjaan.

(5) Sovelletaan riistalintujen luontoon istuttamista varten kasvatettavaan tuotantosiipikarjaan.

(6) Poistetaan, kun lähetys lähetetään jäsenvaltiosta tai sen vyöhykkeeltä, jolla ei ole Newcastlen
tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaata asemaa ilman rokotuksia, jäsenvaltioon tai sen
vyöhykkeelle, jolle on myönnetty Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema
ilman rokotuksia.

(7) Näitä takeita edellytetään lähetyksiltä, jotka lähetetään jäsenvaltiosta tai sen vyöhykkeeltä, jolla ei ole
Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaata asemaa ilman rokotuksia, jäsenvaltioon
tai sen vyöhykkeelle, jolle on myönnetty Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa
asema ilman rokotuksia. Poistetaan viite, jos se ei koske lähetystä.

(8) Sovelletaan ankkoihin ja hanhiin. Poistetaan viite, jos se ei koske lähetystä.

(9) Sovelletaan, kun lähetys lähetetään hyväksytystä kokoamispitopaikasta. Tämän lähetyksen osalta
jäljellä olevien sallittujen kokoamisten määrä määräytyy sen lähetykseen kuuluvan eläimen
perusteella, johon on kohdistunut suurin määrä kokoamisia. Poistetaan viite, jos se ei koske lähetystä.

(10) Näitä takeita sovelletaan ainoastaan lajiin Gallus gallus kuuluvaan siipikarjaan ja kalkkunoihin.

(11) Jos jokin tuloksista on ollut positiivinen seuraavien serotyyppien osalta parven elinaikana, merkitään se
positiiviseksi:

– siitossiipikarjaparvet: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow ja Salmonella Infantis.

– tuotantosiipikarjaparvet: Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium.

(12) Täydennetään tarvittaessa: ilmoitetaan käytetyn mikrobilääkkeen nimi ja tehoaine.
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II. Terveyttä koskevat tiedot

(13) Poistetaan, jos lähetystä ei ole tarkoitettu Suomeen tai Ruotsiin.
Todistuksen myöntävä virkamies/Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin)
Allekirjoituspäivä
Leima

Virka-asema ja -nimike
Allekirjoitus
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