
I.1. Consignor

Name
Address
Country ISO Code

I.2. IMSOC Reference
Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference

I.5. Consignee

Name
Address
Country ISO Code

I.3. Central competent authority
I.4. Local competent authority

I.7. Country of origin ISO Code I.9. Country of destination ISO Code

I.8. Region of origin Code I.10. Region of destination Code
I.11. Place of Dispatch

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.12. Place of destination

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.13. Place of Loading

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.14. Date and time of departure

I.15. Means of Transport

Mode International
transport
document

Identification

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Ambient ☐

I.17. Accompanying documents

Commercial
document
reference

Date of issue

Country Place of
issue

I.19. Container No / Seal No

I.20. Certified as
Registered equidae ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO Code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO Code

I.25. Total gross weight

I.28. Description of consignment

1. 01 LIVE ANIMALS
0101 Live horses, asses, mules and hinnies

Commodity Species Identification system Identification number Age

Gender
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II. Health information

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal described in Box I.28.:

― is a registered equine as defined in Article 2(c) of Commission Implementing Regulation (EU)
2018/659;

― was examined today and found free of clinical signs of disease and of obvious signs of
ectoparasite infestation;

― is not intended for slaughter under a national programme of infectious or contagious
disease eradication;

○
either(1)

[― does not come from the territory or part of the territory of a Member State or Norway which
is the subject of restrictions for reasons of African horse sickness;]

○ or(1) [― it comes from the territory or part of the territory of a Member State or Norway, which is
subject to restrictions for reasons of African horse sickness, has remained for at least 40
days prior to dispatch in the vector proved quarantine station of                          .and has
undergone a test for the detection of antibodies to the African horse sickness virus as
described in Annex IV to Directive 2009/156/EC carried out simultaneously on blood samples
taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days on                           (insert
date) and during the 10 days prior to dispatch on                           (insert date)
○

either(1)
[with negative result in each case if it was not vaccinated against African horse
sickness;]]

○ or(1) [without an increase in antibody count if it was vaccinated against African horse
sickness;]]

○
either(1)

[― was not vaccinated against African horse sickness;]

○ or(1) [― was vaccinated against African horse sickness on                           (insert date);
○

either(1)
[at least two months prior to certification]]

○ or(1) [at least two months prior to entry into the quarantine station;]]

― has not been obtained from a holding which was subject to prohibition for animal health
reasons, which laid down at least one of the following conditions:
○

either(1)
[not all animals on the holding of species susceptible to the diseases mentioned
hereafter were slaughtered and the prohibition lasted for at least:

(a) in the case of Equidae suspected of having contracted dourine
○

either(1)
[six months beginning on the date of the last actual or
possible contact with a sick or infected with
Trypanosoma equiperdum animal;]

○ or(1) [in the case of a stallion until the animal is castrated;]

(b) in the case of glanders, six months beginning on the day on which
the equidae suffering from the disease or subjected with positive
result to a test for the detection of the causative pathogen
Burkholderia mallei or antibodies to that pathogen, were killed and
destroyed;

(c) in the case of equine encephalomyelitis of any type, six months
beginning on the day on which the Equidae suffering from the
disease have been slaughtered, except in case of West Nile virus
infection, where the period of six months begins on the day the
equidae died, have been removed from the holding or fully
recovered;

(d) in the case of equine infectious anaemia, until the date on which, the
infected animals having been slaughtered, the remaining animals
have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out
three months apart;

(e) in the case of vesicular stomatitis, six months from the last case;

(f) in the case of rabies, one month from the last case;

(g) in the case of anthrax, 15 days from the last case.]

EUROPEAN UNION
(GB) Temporary or permanent admission of Registered Equine -
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II. Health information

○ or(1) [following cases of dourine, glanders, equine encephalomyelitis of all types,
equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies or anthrax, all animals on
the holding of species susceptible to the disease in question were slaughtered or
killed and the prohibition lasted for 30 days or 15 days in the case of anthrax,
beginning on the day on which, following the destruction of the animals, the
disinfection of the premises, was satisfactorily completed;]

― to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae suffering from an
infectious or contagious disease in the 15 days prior to this declaration;

― at the time of the inspection, it was fit to be transported on the intended journey in
accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1/2005.

Notes:

References to European Union legislation within this certificate are references to direct EU legislation which has
been retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018).

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man.

Part I:

Box I.15.: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship)
and other relevant information is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor
must inform the competent authority of GB.

Box I.16: Do not use this box until the end of the transitional staging period.

Box I.23.: The container number and the seal number (if applicable) should be included.

Box I.28.: Identification system: The animal must bear an individual identifier which permits linking the animal
to the identification document as defined in Article 2(b) of Commission Implementing Regulation (EU)
2018/659. Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the
anatomic place used on the animal. The number of the accompanying passport must be stated and the
name of the competent authority which issued/validated it.

Age: Date of birth (dd/mm/yyyy).

Sex  (M = male, F = female, C = castrated).

Part II:

(1) Delete as appropriate.

This health certificate shall:

(a) be issued on the day of loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch to
GB;

(b) be drawn up in at least a language understood by the certifying officer and in English;

(c) be made out to a single consignee;

(d) be signed and stamped in a colour different to the colour of the printing;

(e) consist of a single sheet of paper or all sheets of paper required are part of an integrated whole and
indivisible by inserting page numbers and the total number of pages, and each page shall bear the
certificate reference number at the top of the page and those pages are stapled and stamped.

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Date of signature
Stamp

Qualification and title
Signature

EUROPEAN UNION
(GB) Temporary or permanent admission of Registered Equine -

GBHC168E

en / fi 3 / 6

Pa
rt

 II
: C

er
ti

fi
ca

ti
on



I.1. Lähettäjä

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.2. IMSOC-viite
Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference

I.5. Vastaanottaja

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen
I.4. Local competent authority

I.7. Alkuperämaa ISO-koodi I.9. Country of destination ISO-koodi

I.8. Region of origin Koodi I.10. Määränpääalue Koodi
I.11. Place of Dispatch

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. Date and time of departure

I.15. Kuljetusväline

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Ympäristö ☐

I.17. Mukana seuraavat asiakirjat

Kaupallist
en
asiakirjojen
viitenumero
t

Myöntämisp
äivä

Maa Myöntämisp
aikka

I.19. Kontin nro / sinetin nro

I.20. Certified as
Rekisteröidyt hevoset ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-koodi
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-koodi

I.25. Kokonaisbruttopaino

I.28. Description of consignment

1. 01 ELÄVÄT ELÄIMET
0101 Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Tavara Laji Tunnistejärjestelmä Tunnistenumero Ikä

Sukupuoli

EUROOPAN UNIONI Export Health Certificate
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että kohdassa I.28 kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

― se on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 2 artiklan c alakohdassa määritelty
rekisteröity hevonen;

― se tutkittiin tänään, eikä siinä todettu kliinisiä oireita taudeista eikä ilmeisiä oireita
ulkoloistartunnasta;

― sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan
hävittämissuunnitelman mukaisesti;

○ joko(1) [― se ei ole peräisin jäsenvaltion tai Norjan alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan
rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi;]

○ tai(1) [― se on peräisin jäsenvaltion tai Norjan alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan
rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi, se on ollut vähintään 40 päivän ajan ennen
lähettämistä tartunnanlevittäjiltä suojatulla                           karanteeniasemalla ja sille on
suoritettu afrikkalaisen hevosruttoviruksen vasta-aineiden osoittamiseksi direktiivin
2009/156/EY liitteessä IV kuvailtu testi, joka on suoritettu samanaikaisesti kahdesta
verinäytteestä, joiden ottamisväli on 21–30 päivää ja joista toinen on otettu                          
(lisää päivämäärä) ja toinen lähettämistä edeltäneiden 10 päivän aikana                           (lisää
päivämäärä);

○ joko(1) [negatiivinen tulos kummassakin, jos sitä ei ole rokotettu afrikkalaista
hevosruttoa vastaan;]]

○ tai(1) [ei vasta-aineiden määrän kasvua, jos se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa
vastaan;]]

○ joko(1) [― sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan;]

○ tai(1) [― se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan                           (lisää päivämäärä);

○ joko(1)  [vähintään kaksi kuukautta ennen todistuksen antamista;]]

○ tai(1) [vähintään kaksi kuukautta ennen karanteeniasemalle tuloa;]]

― se ei tule tilalta, johon sovellettiin eläinterveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä, joissa
määrättiin vähintään yhdestä seuraavista edellytyksistä:

○ joko(1) [tilan kaikkia seuraavassa luetelluille taudeille alttiiseen lajiin kuuluvia eläimiä
ei teurastettu ja kielto oli voimassa vähintään:

a) astumatautiin sairastuneiksi epäiltyjen hevoseläinten osalta

○ joko(1) [kuuden kuukauden ajan viimeisestä päivästä alkaen,
jolloin eläin on ollut tai on mahdollisesti ollut
kosketuksissa sairaaseen eläimeen tai Trypanosoma
equiperdum -tartunnan saaneeseen eläimeen;]

○ tai(1) [kun kyseessä on ori, eläimen kuohintaan asti;]

b) räkätaudin osalta kuuden kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jona
tautiin sairastuneet hevoseläimet tai hevoseläimet, joiden osalta
Burkholderia mallei -taudinaiheuttajan tai kyseisen
taudinaiheuttajan vasta-aineiden osoittamiseksi tehdyn testin tulos
oli positiivinen, lopetettiin ja hävitettiin;

c) hevosen enkefalomyeliitin kaikkien tyyppien osalta kuuden
kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jona tautiin sairastuneet
hevoseläimet on teurastettu, lukuun ottamatta Länsi-Niilin
virusinfektiota, jonka osalta kuuden kuukauden aika alkaa siitä
päivästä, jona sairastuneet hevoseläimet kuolivat, poistettiin tilalta
tai parantuivat täysin;

d) hevoseläinten näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tautiin
sairastuneiden hevoseläinten teurastamisen jälkeen jäljelle jäävät
eläimet ovat antaneet negatiivisen tuloksen kahdessa kolmen
kuukauden välein tehdyssä Coggins-testissä,

e) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden ajan
viimeisestä tapauksesta;

EUROOPAN UNIONI
(GB) Rekisteröidyn hevoseläimen tilapäinen tai vakinainen
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II. Terveyttä koskevat tiedot

f) raivotaudin osalta yhden kuukauden ajan viimeisestä tapauksesta;

g) pernaruton osalta 15 päivän ajan viimeisestä tapauksesta;]

○ tai(1) [astumataudin, räkätaudin, hevosen enkefalomyeliitin kaikkien tyyppien,
hevosen näivetystaudin, vesicular stomatitis -taudin, raivotaudin tai pernaruton
esiintymisen jälkeen tilan kaikki kyseiselle taudille alttiiseen lajiin kuuluvat
eläimet on teurastettu tai lopetettu ja kielto oli voimassa 30 päivän, tai
pernaruton osalta 15 päivän ajan siitä päivästä alkaen, jolloin eläinten
hävittämisen jälkeen tilojen desinfiointi oli saatu tyydyttävästi päätökseen;]

― parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa infektio- tai tartuntatautiin
sairastuneisiin hevoseläimiin tämän ilmoituksen antamista edeltäneiden 15 vuorokauden
aikana,

― se on tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että se voidaan kuljettaa aiotulla matkalla
asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten mukaisesti.

Huomautukset:

Tässä todistuksessa olevat viittaukset Euroopan unionin lainsäädäntöön ovat viittauksia välittömästi sovellettavaan
EU:n lainsäädäntöön, joka on säilytetty Isossa-Britanniassa (sellaisena kuin säilytetty EU:n oikeus on määritelty
vuonna 2018 annetussa laissa Euroopan unionista (eroamisesta) (European Union (Withdrawal) Act).

Tässä todistuksessa olevat viittaukset Isoon-Britanniaan käsittävät Kanaalisaaret ja Mansaaren.

Osa I:

Kohta I.15: Ilmoitetaan rekisterinumero (junavaunut tai kuljetuspäällys ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-
alus) tai nimi (alus) ja muut merkitykselliset tiedot. Jos lähetys puretaan ja lastataan uudelleen,
lähettäjän on ilmoitettava siitä Ison-Britannian toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kohta I.16: Tätä kohtaa ei pidä käyttää ennen siirtymävaiheen päättymistä.

Kohta I.23: Kuljetuspäällyksen ja sinetin numero (tapauksen mukaan) on ilmoitettava.

Kohta I.28: Tunnistusjärjestelmä: Eläimellä on oltava yksilöllinen tunniste, jonka avulla voidaan varmistaa yhteys
eläimen ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 2 artiklan b alakohdassa määritellyn
tunnistusasiakirjan välillä. Tunnistusjärjestelmä (kuten korvamerkki, tatuointi, polttomerkki tai
transponderi) ja sen kiinnityspaikka eläimen kehossa on täsmennettävä. Mukana olevan passin numero
ja sen myöntäneen/hyväksyneen toimivaltaisen viranomaisen nimi on ilmoitettava.

Ikä: Syntymäaika (pp/kk/vvvv).

Sukupuoli: (M = uros, F = naaras, C = kuohittu).

Osa II:

(1) Tarpeeton poistetaan.

Tämä terveystodistus / tämän terveystodistuksen

a) on annettava sinä päivänä, jona eläin lastataan lähetettäväksi Isoon-Britanniaan, tai viimeisenä sitä
edeltävänä työpäivänä;

b) on laadittava ainakin yhdellä todistuksen antavan virkamiehen ymmärtämällä kielellä ja englanniksi;

c) on osoitettava ainoastaan yhdelle vastaanottajalle;

d) allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri;

e) käsittää vain yhden paperiarkin tai kaikki tarvittavat paperiarkit muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, jonka jakamattomuuden osoittavat sivunumerot ja kokonaissivumäärä, ja jokaisen
sivun ylälaidassa on oltava todistuksen viitenumero ja sivut on nidottava yhteen ja leimattava.

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Allekirjoituspäivä
Leima

Qualification and title
Allekirjoitus

EUROOPAN UNIONI
(GB) Rekisteröidyn hevoseläimen tilapäinen tai vakinainen
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