
 

LIITE I 

SORKKA- JA KAVIOELÄIMET 

▼M8 
1 OSA 

Luettelo kolmansista maista ja alueista tai niiden osista (*) 

Kolmannen maan ISO- 
koodi ja nimi Aluekoodi Kolmannen maan tai alueen tai sen osan ku

vaus 

Eläinlääkärintodistus Erityis
edellytyk

setMalli(t) SG 

1 2 3 4 5 6 

▼M28 
__________ 

CA – Kanada CA-0 Koko maa 
POR-X, BOV-X, 
OVI-X, OVI-Y, 

RUM (**) 

IVb 
IX 
V 

XIII 
(******) 

▼M8 

CH – Sveitsi CH-0 Koko maa (***) 

CL – Chile CL-0 Koko maa 
BOV-X,OVI-X, RUM 

POR-X, SUI B 

GL – Grönlanti GL-0 Koko maa OVI-X, RUM V 

▼M16 
__________ 

▼M8 

IS – Islanti IS-0 Koko maa 

BOV-X, BOV-Y 
RUM, OVI-X, OVI-Y 

POR-X, POR-Y B 

ME – Montenegro ME-0 Koko maa I 

▼M30 

MK – Pohjois-Make
donian tasavalta MK-0 Koko maa I 

▼M22 

NZ – Uusi-Seelanti NZ- 0 Koko maa 

BOV-X, BOV-Y, 
RUM, 

POR-X, POR-Y 
OVI-X, OVI-Y 

III 
V 

XII 

▼M8 

PM – Saint-Pierre ja 
Miquelon PM-0 Koko maa 

BOV-X, BOV-Y, 
RUM, OVI-X, OVI-Y 

CAM 

▼C1 
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Kolmannen maan ISO- 
koodi ja nimi Aluekoodi Kolmannen maan tai alueen tai sen osan ku

vaus 

Eläinlääkärintodistus Erityis
edellytyk

setMalli(t) SG 

1 2 3 4 5 6 

RS – Serbia (*****) RS-0 Koko maa I 

RU – Venäjä 

RU-0 Koko maa 

RU-1 Koko maa lukuun ottamatta Kalining
radin aluetta 

RU-2 Kaliningradin alue BOV-X-TRANSIT- 
RU X 

▼M12 

US – Yhdysvallat US-0 Koko maa POR-X D 

▼M8 

(*) Rajoittamatta kolmansien maiden kanssa tehdyissä voimassa olevissa unionin sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaa
timusten soveltamista. 

(**) Koskee yksinomaan eläviä eläimiä, jotka eivät kuulu hirvieläimiin. 
(***) Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset (EYVL 

L 114, 30.4.2002, s. 132). 
►M30 __________ ◄ 
(*****) Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 

1244/1999 
►M30 (******) Kanada: bluetongue-taudista ja epitsoottisesta verenvuototaudista vapaa kausi on 1. marraskuuta ja 15. toukokuuta 
välisenä aikana OIE:n maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön mukaisesti. ◄ 
►M28 __________ ◄ 

Erityisedellytykset (ks. alaviitteet kussakin todistuksessa): 

”I”: Jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon välittömästi teurastettaviksi lähetet
tyjen elävien eläinten tai lihotettaviksi tarkoitettujen nautaeläinten kul
jetus kolmannen maan alueen kautta kuorma-autoissa, jotka on sinetöity 
sarjanumeroidulla sinetillä. 

Sinetin numero on teurastettaviksi ja lihotettaviksi tarkoitettujen nauta
eläinten osalta merkittävä direktiivin 64/432/ETY ( 1 ) liitteessä F olevan 
mallin mukaisesti annettuun terveystodistukseen ja teurastettaviksi tar
koitettujen lammas- ja vuohieläinten osalta direktiivin 91/68/ETY ( 2 ) 
liitteessä E olevan mallin I mukaisesti annettuun terveystodistukseen 

Lisäksi sinetin on oltava ehjä lähetyksen saapuessa sille rajatarkastus
asemalle, jonka kautta se saapuu unioniin, ja sinetin numero on kirjattava 
unionin yhdennettyyn eläinlääkinnälliseen Traces-tietojärjestelmään. 

▼M30 
Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on leimattava todistus unio
nin poistumispaikassa ennen kuljetusta yhden tai useamman kolmannen 
maan kautta, ja siinä on oltava merkintä ”ONLY FOR TRANSIT 
BETWEEN DIFFERENT PARTS OF THE EUROPEAN UNION 
VIA THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA/MONTENEG
RO/SERBIA (*) (**)” (VAIN KAUTTAKULJETUKSEEN EU:N ERI 
ALUEIDEN VÄLILLÄ POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVAL
LAN/MONTENEGRON/SERBIAN (*) (**) KAUTTA). 

▼M8 
Lihotettaviksi tarkoitetut nautaeläimet on kuljetettava suoraan määräjä
senvaltion toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen nimeämälle mää
räpaikkana olevalle tilalle. Kyseisiä eläimiä saa siirtää tilalta ainoastaan 
välitöntä teurastusta varten. 
___________ 

(*) Tarpeeton maannimi vedetään yli. 
(**) Serbia, lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslausel
massa 1244/1999. 

”II”: Alue on tunnustettu tuberkuloosista virallisesti vapaaksi tuotaessa unio
niin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukai
nen todistus. 

▼M8 
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”III”: Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unio
niin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin BOV-X mukai
nen todistus. 

”IVa”: Alue on tunnustettu naudan tarttuvasta leukoosista (EBL) virallisesti 
vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todis
tusmallin BOV-X mukainen todistus. 

”IVb”: Karjat on tunnustettu naudan tarttuvasta leukoosista (EBL) virallisesti 
vapaiksi direktiivin 64/432/ETY liitteessä D vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todis
tusmallin BOV-X mukainen todistus. 

”V”: Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unio
niin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin OVI-X mukai
nen todistus. 

”VI”: Maantieteelliset rajoitukset: 

”VII”: Alue on tunnustettu tuberkuloosista virallisesti vapaaksi tuotaessa unio
niin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin RUM mukainen 
todistus. 

”VIII”: Alue on tunnustettu luomistaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unio
niin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin RUM mukainen 
todistus. 

”IX”: Alue on tunnustettu Aujeszkyn taudista virallisesti vapaaksi tuotaessa 
unioniin eläviä eläimiä, joille on myönnetty todistusmallin POR-X mu
kainen todistus. 

”X”: Ainoastaan kuljetettaessa Kaliningradin alueelta tulevia nautaeläimiä 
muille Venäjän alueille jalostusta ja/tai tuotantoa varten. 

▼M21 
”XI”: Tilat tai lokerot, jotka on tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita nou

dattaviksi asetuksen (EY) N:o 2075/2005 8 artiklan mukaisesti. 

▼M22 
”XII”: Alue, jolla oleva nautakarja on tunnustettu virallisesti tuberkuloosista 

vapaaksi nautakarjaksi, joka vastaa direktiivin 64/432/ETY liitteessä A 
olevan I jakson 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti 
tunnustettua nautakarjaa tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, joille on 
myönnetty mallin BOV-X tai BOV-Y mukainen eläinlääkärintodistus. 

▼M30 
”XIII”: Alue on tunnustettu kausittain bluetongue-taudista ja epitsoottisesta ve

renvuototaudista virallisesti vapaaksi tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, 
joille on myönnetty eläinlääkärintodistuksen mallin BOV-X, OVI-X, 
OVI-Y tai RUM mukainen todistus. 

▼M8 

2 OSA 

Eläinlääkärintodistusten mallit 

Mallit: 

”BOV-X”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 
nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit 
ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitettu jalostukseen 
ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen. 

”BOV-Y”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 
nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit 
ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitus teurastaa heti 
tuonnin jälkeen. 

”BOV-X-TRANSIT-RU”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 
nautaeläimille (mukaan lukien Bubalus- ja Bison-lajit 
ja niiden risteytykset), jotka on tarkoitettu kuljetetta
viksi Kaliningradin alueelta muille Venäjän alueille 
Liettuan alueen kautta. 

▼M8 
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”OVI-X”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 
lammaseläimille (Ovis aries) ja kotieläiminä pidetyille 
vuohieläimille (Capra hircus), jotka on tarkoitettu ja
lostukseen ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen. 

”OVI-Y”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 
lammaseläimille (Ovis aries) ja kotieläiminä pidetyille 
vuohieläimille (Capra hircus), jotka on tarkoitus teu
rastaa heti tuonnin jälkeen. 

▼M12 
”POR-X”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 

sikaeläimille (Sus scrofa), jotka on tarkoitettu jalos
tukseen ja/tai tuotantoon tuonnin jälkeen tai kuljetet
taviksi kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maa
han unionin alueen kautta. 

▼M8 
”POR-Y”: Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidetyille 

sikaeläimille (Sus scrofa), jotka on tarkoitus teurastaa 
heti tuonnin jälkeen. 

”RUM”: Eläinlääkärintodistuksen malli lahkoon Artiodactyla 
(lukuun ottamatta nautaeläimiä (myös Bubalus- ja Bi
son-lajit ja niiden risteytykset) ja Ovis aries-, Capra 
hircus-, Suidae- ja Tayassuidae-eläimiä) sekä heimoi
hin Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluville eläimil
le. 

”SUI”: Eläinlääkärintodistuksen malli muille kuin kotieläi
minä pidetyille heimoihin Suidae, Tayassuidae ja Ta
piridae kuuluville eläimille. 

”CAM”: Liitteessä I olevassa 7 osassa vahvistettujen edellytys
ten mukaisesti Saint-Pierre ja Miquelonista tuotaville 
eläimille myönnettävän erityistodistuksen malli. 

SG (Lisätakeet): 

▼M28 
”A”: Takeet bluetongue-taudin ja epitsoottisen verenvuoto

taudin varalta tehdyistä testeistä, kun kyseessä ovat 
eläimet, joiden osalta on myönnetty eläinlääkärintodis
tusmallin BOV-X (II.2.1 d kohta), OVI-X (II.2.1 d 
kohta) tai RUM (II.2.1 c kohta) mukainen todistus. 

▼M8 
”B”: Takeet sian vesikulaaritaudin ja klassisen sikaruton 

varalta tehdyistä testeistä, kun kyseessä ovat eläimet, 
joiden osalta on myönnetty eläinlääkärintodistusmallin 
POR-X (II.2.4 B kohta) ja SUI (II.2.4 B kohta) mu
kainen todistus. 

”C”: Takeet luomistaudin varalta tehdystä testistä, kun ky
seessä ovat eläimet, joiden osalta on myönnetty eläin
lääkärintodistusmallin POR-X (II.2.4 C kohta) ja SUI 
(II.2.4 C kohta) mukainen todistus. 

▼M12 
”D”: Takeet vesicular stomatitis -taudin varalta tehdyistä 

testeistä, kun kyseessä ovat eläimet, joiden osalta on 
myönnetty todistusmallin POR-X (II.2.1 b kohta) mu
kainen todistus. 

▼M8 
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