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Luettelo kolmansista maista, joista saadaan tuoda maahan hevoseläinten seerumia.

Algeria
Argentiina
Australia
Brasilia
Bulgaria
Chile
Etelä-Afrikka
Grönlanti
Islanti
Israel
Kanada
Kroatia
Kypros
Latvia
Liettua
Makedonia
Malta
Marokko

Mauritius
Meksiko
Paraguay
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Sveitsi
Tsekki
Tunisia
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro
Yhdysvallat

Todistusmalli hevoseläimen seerumille, joka tuodaan maahan kolmansista maista

ELÄINTAUTITODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäväksi tarkoitetulle hevoseläimen seerumille, joka tuodaan maahan
kolmansista maista tai kolmansien maiden alueilta, joista teurashevosten tuonti on sallittu

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on luonteeltaan yksinomaan eläinlääkinnällinen ja sen on
oltava erän mukana eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle asti.

Määrämaa:.............................................................................................................................................................
(EY:n jäsenvaltion nimi)

Todistuksen viitenumero:.........................................................................................................................................
Viejämaa:..............................................................................................................................................................
Vastuullinen ministeriö:...........................................................................................................................................
Todistuksen antava osasto:........................................................................................................................................

I. Tunnistetiedot

..........................................................................................................................................(laji)
Pakkaustapa:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:.........................................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................

II. Alkuperä
Rekisteröidyn seerumin keräyslaitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen rekisteröintinumero:...................
.............................................................................................................................................................
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III. Määräpaikka
Seerumi lähetetään:
........................................................................................................................................................

(lastauspaikka)
........................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)
seuraavalla kuljetusvälineellä :........................................................................................................
Sinetin numero(1) :................. .........................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite:..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja osoite:.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

IV. Terveysvakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että

Tässä todistuksessa tarkoitettu hevoseläimen seerumi

a) on peräisin maasta, jossa seuraavat taudit ovat pakollisesti vastustettavia: Afrikan hevosrutto,
dourine, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikki tyypit VEE mukaanlukien), näivetystauti,
vesicular stomatitis, raivotauti, pernarutto;

b) on kerätty eläinlääkärin valvonnassa hevoseläimistä, jotka keräyshetkellä eivät osoittaneet kliinisiä
tarttuvan taudin oireita;

c) on kerätty hevoseläimistä, jotka ovat olleet syntymästään lähtien kolmannessa maassa tai, yhteisön
lainsäädännön mukaisen virallisen alueellistamispäätöksen ollessa voimassa, kolmannen maan osassa,
jossa:

i) Venezuelan hevosenkefalomyeliittiä ei ole esiintynyt viimeiseen kahteen vuoteen;
ii) dourine-tautia ei ole esiintynyt viimeiseen kuuteen kuukauteen; ja
ii) räkätautia ei ole esiintynyt viimeiseen kuuteen kuukauteen;

d) on kerätty hevoseläimistä, jotka keräyshetkellä ja sitä ennen eivät ole olleet seuraavien tautien takia
annettujen rajoitusten alaisella tilalla:

i) hevosenkefalomyeliitti, jonka seurauksena tila on rajoitusten alaisena kuusi
kuukautta sairastuneiden hevoseläinten teurastamisesta;
ii) näivetystauti, jonka seurauksena tila on rajoitusten alaisena siihen asti, kun
sairastuneiden eläinten teurastamisen jälkeen kaikki jäljellä olevat hevoseläimet on
testattu kahdesti vähintään kolmen kuukauden välein kielteisin tuloksin;
iii) vesicular stomatitis, jonka seurauksena tila on rajoitusten alaisena kuusi
kuukautta;
iv) raivotauti, jonka seurauksena tila on rajoitusten alaisena yhden kuukauden ajan
viimeisestä todetusta tapauksesta; tai
v) pernarutto, jonka seurauksena tila on rajoitusten alaisena 15 päivän ajan
viimeisestä todetusta tapauksesta.

Jos kaikki tilan herkkään eläinlajiin kuuluvat eläimet teurastetaan ja eläintilat
desinfioidaan, rajoitusten kesto on pernaruton ollessa kyseessä 15 päivää ja muiden
tautien ollessa kyseessä 30 päivää siitä, kun eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu;

e) on käsitelty tuotannon, pakkaamisen ja muun käsittelyn yhteydessä siten, että saastuminen
taudinaiheuttajilla on vältetty; sekä

                                               
(1) täytetään tarvittaessa
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f) on pakattu sinetöityihin, tiiviisiin säiliöihin, joihin on selvästi merkitty "hevoseläinten seerumi" ja
joissa on keräyslaitoksen rekisteröintinumero

Annettu..........................................................         ............................................................................
(paikka) (päivä)

..............................................................................................................
(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(2)

Leima(2)

..............................................................................................................
(nimi suuraakkosin)

                                               

(2) allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin


