Loomatervise sertifikaadi liikmesriikidevaheliseks liikumiseks „EU Intra“ täitmise
juhend
1. Valige „Documents“, ning seejärel sertifikaadimudel „EU Intra“

2. Vajutage nupule “+ New EU Intra certificate” uue sertifikaadi loomiseks:

3. Valige sertifikaadi mudel, kasutades üks järgmistest valikutest:
a. Valige KN-koodi järgi
b. Loomaliigi järgi
c. Sertifikaadimudeli järgi
Seejärel vajuta „Valmis“ nuppu.

Sertifikaadi I osa
Kõik kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)

Lahter - I.1. Saatja
Täitke see kast järgmiste valikute abil:





Märkige eluslooma(de) saadetist teele saatva füüsilise või juriidilise isiku andmed.
Valige lähteriik „Riik“
Kirjutage „Nimi“ lahtrisse looma saatja nimi ning valige pakutavast nimekirjast ettevõte:
Märkus: saatja lahtrisse on võimalik lisada ettevõtteid kellele on määratud „Importija“ roll/ tegevusala.



Valige ettevõte „Lemmikoperaatorid” nimekirjast:



Juhul, kui nimekirjast ei ole võimalik leida ettevõtet, siis võib otsida „Eriotsingu“ kaudu:




Valige riik ning vajutage „+“ nupule ja tehke vajalikud valikud ning vajutage „Otsi“ – nuppu;
Kui ettevõtet otsingu tulemustes pole, tuleb Teil ettevõte ise süsteemi lisada vajutades nupp “Loo uus
ettevõtja“ (uue ettevõtja loomisel palun juhinduge „Ettevõtete lisamise“ juhendist).
NB! See nupp muutub aktiivseks ainult peale täpsema otsingu tegemist, selleks et vältida ettevõtete
duplikaate.




Vajutades „Redigeeri“ nupule saab muuta lahtri sisu;
Vajutades „Tühjenda“ nupule saab kustutada valitud saatjat ning lisada uus.



Kui ettevõte on valitud, siis ettevõtte üksikasju saab vaadata vajutades „ …“ nuppu:

Lahter - I.2. IMSOC viide



See on TRACES NT süsteemis määratud kordumatu tähtnumbriline kood;
EU Intra viitenumber tekib automaatselt pärast seda, kui olete dokumendi kavandina salvestanud
ja/või olete sertifikaadi esitanud .

Lahter - I.2.a Kohalik viide


Võimalik on lisada kohalik viitenumber. See lahter on valikuline.

Lahter - I.3/I.4. Kesk-/kohalik pädev asutus


Pärast „I.11 Lähetuskoht“ lahtri täitmist täidab süsteem need lahtrid automaatselt.

Lingid


See lahter täidetakse ainult mõnel juhul. Näiteks kui EU Intra sertifikaat oli asendatud,
siis märgitakse sellesse lahtrisse link asendavale sertifikaadile.

Lahter - I.5. Kaubasaaja


Märkige selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kellele saadetis on
adresseeritud;




Selle lahtri täitmise protseduur on sarnane lahtri I.1.täitmisega
Märkus: saaja lahtrisse on võimalik lisada ettevõtteid kellele on määratud „Importija“ roll/
tegevusala.



Märkus: Pärast lahtrite I.1 „Saatja“ ja I.5 „Saaja“ täitmist on võimalik salvestada sertifikaadi
kavandina:

Lahter - I.6. Ettevõttest sõltumatu kogumine


Valige ettevõte, kes kogub loomi ettevõttest sõltumatult (vajadusel). Selle lahtri täitmise
protseduur on sarnane lahtri I.1.täitmisega.

Lahter - I.7 Päritoluriik


Päritoluriik ilmub automaatselt pärast seda, kui lahter I.30 saab täidetud

Lahter - I.8 Päritolupiirkond


See lahter tuleb vajaduse korral täita sõltuvalt valitud sertifikaadi mudelist.

Lahter - I.9. Sihtriik


Valige rippmenüüst saadetise sihtriik.

Lahter - I.10. Sihtpiirkond


See lahter tuleb vajaduse korral täita sõltuvalt valitud sertifikaadi mudelist.

Lahter - I.11. Lähtekoht


Märkige ettevõte, kust loomad pärinevad. Selle lahtri täitmise protseduur on sarnane lahtri
I.1.täitmisega.

Lahter - I.12. Sihtkoht


Märkige koht, kuhu loomad lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Selle lahtri täitmise
protseduur on sarnane lahtri I.1.täitmisega.

Lahter - I.13. Laadimiskoht


Märkige koht, kust loomad laaditakse transpordivahendisse.



Selle lahtri täitmise protseduur on sarnane lahtri I.1.täitmisega.

Lahter - I.14 Lahkumise kuupäev ja kellaaeg



Märkige kuupäev ja vajadusel kellaaeg, millal loomad laadimiskohast lahkuvad.
Märkige saabumise eeldatav kuupäev ja kellaaeg. See kast on valikuline.

Transpordi kestus


See lahter täidetakse automaatselt, kui lahter I.14 lähetamis- ja saabumiskuupäevad on täidetud.

Lahter - I.15. Transpordivahend


Vajutage „Lisa transpordivahend“ peale ja valige transpordivahendi liik (raudtee,
maanteesõiduk, lennud, laev), millega elusloomad lähetusriigist lahkuvad.



Täitke nõutud väljad. Kui transpordivahend on süsteemis juba olemas, kuvatakse see
trükkimise ajal rippmenüüs.



Kui transpordivahend puudub, siis vajutage „+ Loo“ nuppu, ning lisade uus
transpordivahend.



Märkus: saab lisada mitu transpordivahendit.

Lahter - I.16. Vedaja


Lisage vedaja andmed.



Selle lahtri täitmise protseduur on sarnane lahtri I.1.täitmisega.

Lahter - I.17. Saatedokumendid (ei ole kohustuslik)



Selle lahtri eesmärk on lisada muud asjakohased dokumendid.
Valige vastava dokumendi tüüp ja sisestage kogu asjakohane teave.




Kui soovite faili üles laadida, klõpsake nuppu „Vali fail(id)”.
Ärge unustage vajutada "✓ Apply ”



“Lisa sertifikaadi viide”: Sertifikaadi viide on viide TRACESis välja antud sertifikaadile/
dokumendile. Täitke sertifikaadi number.



Võimalik on lisada mitu saatedokumenti.

Lahter - I.18. Transporditingimused



Märkige üks saadaolevatest valikutest. Valikud võivad olenevalt valitud KN -koodist erineda.
See kast on valikuline.

Lahter - I.19. Konteineri nr/ plommi nr


Vajaduse korral märkige konteineri number ja plommi number.

Lahter - I.20. Loomad on sertifitseeritud kui


Valige elusloomade sertifitseerimise sihtotstarbe. Valikud sõltuvad valitud sertifikaadi
mudelist.

Lahter - I.21. Transiidiks läbi kolmanda riigi


Kolmanda riigi kaudu transiidi korral valige rippmenüüst kolmas riik, seejärel valige
väljumiskoht ja sisenemispunkt ELis. Saate valida rohkem kui ühe riigi.

Lahter - I.22. Transiidiks läbi liikmesriikide


Määrake liikmesriigid, mida läbib elusloomasaadetis.



Määratud liikmesriikide keskasutustel on juurdepääs EU INTRA loomatervise sertifikaadile.

Lahter - I.23 Ekspordiks


Ekspordi korral valige kolmas riik ja väljumiskoht.

Lahter - I.24. Hinnanguline sõiduaeg (lähetuskoha ja sihtkoha vahel)


See lahter täidetakse automaatselt, lähtudes arvutatud ajast lähetus- ja sihtkoha vahel.

Lahter - I.25. Teekonnaleht


Teekonnalehe lisamiseks vajutage nuppu "Otsi" (kohustuslik üle 8-tundi kestva teekonna puhul)



Seejärel sisestage teekonnalehe viitenumber ja klõpsake „otsi“:



Valige õige teekonnaleht „Select“:

Lahter - I.30. Saadetise kirjeldus


Nupud „+ Lisa uus kaup “ või „Muuda kaupu“ võimaldavad lisada või muuta KN-koode



Sertifikaadi mudeli muutmiseks vajutage nuppu „Muudatus“



Nupp „eemalda kaup“ kustutab valitud kauba dokumendist




„Lisa identifitseerimistunnused“ ja „kustuta identifitseerimisandmed“ võimaldavad lisada või
kustutada kaupade ridu. Samuti saate ridu kustutada, muuta või lisada, klõpsates kasti paremas
servas asuvatel väikestel ikoonidel.
Samuti saab lisada 5, 10, 50 või 100 ridade kaupa.



Täitke kõik kohustuslikud lahtrid: liik, tõug, ID süsteem ja number, sugu, vanus ja kogus.



Loomade andmeid on võimalik lisada ka Excel faili abil
o Lisa identifitseerimistunnused  Import from XLS or CSV



o

Laadige Excel fail alla.

o

Täitke faili vajalikud lahtrid.
Märkus: kõikide lahtrite täitmine ei ole kohustuslik. Näiteks, veiste puhul on kohustuslik
täita vaid lahtrid A, E, H ja I.
•
A lahtrisse tuleb panna loomaliigi nimetust, nt Bos taurus
•
E lahtrisse looma ID number
•
H lahtrisse tuleb panna 1
•
I lahtisse UNIT (suurte tähtedega)
•
Kindlasti [DATA] märk peab olema andmete alguses ja lõpus (ainult esimeses A
tulbas).

Lisage saadetise lõplik kogukaal ja saadetise jaoks ettenähtud ruumi pindala.

Lahter - taotleja identifitseerimine


See lahter täidetakse automaatselt EU INTRA esitanud isiku andmetega.

Esitage EU INTRA sertifitseerimiseks

Kui EU INTRA on valmis, saate:
 “Salvestada see kavandina”, selleks et seda muuta või hiljem esitada sertifitseerimiseks. Sel juhul
on sertifikaadi staatus „Kavand/ Draft”. Ainult Teie pääsete juurde EU INTRA -le olekus
„Mustand”.
 “Esitage sertifitseerimiseks”. Sel juhul on sertifikaadi staatus „Uus”.

Veateade


Kui täitsite mõne lahtri valesti või jätsite mõne lahtri vahele, kuvatakse „Veateade". Vajutage
nuppu "Laienda” veateate paremal küljel, et sõnumit üksikasjalikumalt lugeda.



Vea peale vajutades suunatakse Teid vigase/ täitmata lahtri juurde



Ärge unustage pärast lahtrite parandamist esitada sertifikaadi I osa sertifitseerimiseks.

Muud valikud


Nupule „More“ vajutades:
o „Delete“- EU INTRA sertifikaadi kustutamine
o „Copy as new“ – kopeeri kui uus



Nupule "PDF -i eelvaade” vajutades, kuvab süsteem sertifikaadi PDF -faili.



Vajutades nupule „Täpsemad printimisvalikud ”, süsteem kuvab keelevaliku akna, mis
võimaldab teil sertifikaadi PDF -faili printida mitmes keeles korraga.

