TRACES NT - Teekonnalehe „Animal Journey Log“ kasutusjuhend
Oktoober 2021

See juhend sisaldab kogu olulist teavet
TRACES NT loomade teekonnalehe (AJL – Animal Journey Log) kohta

Sisukord
I OSA: Planeerimine („Planning“) - täidab ettevõtja/ loomapidaja („Operators“) ................................................. 4
Teekonnalehe loomine EL’i INTRA sertifikaadi täitmisel – ettevõtjana/loomapidajana......................................4
Teekonnalehe loomine eraldiseisva dokumendina – ettevõtja/loomapidaja või tunnustatud vedaja............... 5
Lahter - I.1.1. Teekonna korraldaja („Organiser“) ...................................................................................... 7
Lahter - I.1.2. Teekonna eest vastutav isik („Person in charge of the journey“) ......................................... 9
Lahter - I.2. Eeldatav kogukestus („Total expected duration“)................................................................... 9
Lingid .......................................................................................................................................................... 9
Lahter - I.3.1 - Lähtekoht („Place of departure“) ........................................................................................ 9
Lahter - I.3.2 - Lahkumisaeg lähtekohast („Departure time“) .................................................................. 10
Lahter - I.4.1 - Sihtkoht („Place of destination“ )...................................................................................... 10
Lahter - I.4.2 - Saabumisaeg sihtkohta („Destination arrival time“) ......................................................... 10
Lahter - I.5.1 Liigid („Species“ ).................................................................................................................. 11
Lahter - I.5.2 - Loomade arv („Number of Animals“) ................................................................................ 12
Lahter - I.5.3 Veterinaarsertifikaadid („Veterinary Certificates) ............................................................... 12
Lahter - I.5.4 Partii hinnanguline kogukaal (kg) („Estimated total weight of the consignment (in kg“) ... 14
Lahter - I.5.5 Partii jaoks ette nähtud koguruum (m2) („Total space provided for the consignment (in
m²“) .......................................................................................................................................................... 14
Lahter – EL-st väljumise piiripunkt („Exit authority“) ............................................................................... 14
Lahter - I.6 Planeeritud puhke-, ümberlaadimis- ja väljumispunktide nimekiri („List of scheduled resting,
transfer or exit points“) ……………………………………………………………………………………………………………………... 14
Allkirjasta I osa - Planeerimine („Sign Planning“) ...................... ……………………………………………………………15
Lahter - I.8 Sertifitseerimine („Certification“) .......................................................................................... 16
Veateade („Error message“) ..................................................................................................................... 16
PDF -i eelvaade („Preview PDF“) .............................................................................................................. 17
II OSA. Lähtekoht („Place of departure“) - lähtekoha ettevõtja/loomapidaja ja pädeva asutuse maakondlik

esindus („as Keeper and Local Authority Unit (LAU) of departure“) .............................................................. 17
Lahter - II.1 ettevõtja/loomapidaja („Keeper“)......................................................................................... 17
Lahter - II.2 Lähtekoht („Place of departure“) .......................................................................................... 17
Lahter - II.3 Laadimiskuupäev („Date of loading“).................................................................................... 20
Lahter - II.4 Pealelaaditud loomade arv („Number of animals loaded“)................................................... 20
Lahter - II.5 Veovahend („Means of transport“)........................................................................................ 21
Allkirjasta II osa - Lähtekoht („Sign place of departure“).......................................................................... 22
PDF -i eelvaade („Preview PDF“) .............................................................................................................. 23
2

Allkirjasta II osa - lähtekoha pädeva asutuse maakondlik esindus („Countersign place of departure – as
LAU of departure“).................................................................................................................................... 23
III OSA: Sihtkoht („Place of destination „) - sihtkoha pädeva asutuse maakondlik esindus („as LAU of

destination“).................................................................................................................................................... 24
Lahter - III.1 Sihtkoha ettevõtja/loomapidaja või III.1 Ametlik veterinaararst („Keeper at the place of
destination or III.1 Official
veterinarian“)............................................................................................................................................ 25
Lahter - III.2 Sihtkoht või III.2 Kontrollpunkt („Place of destination or III.2 Checking point“)................... 26
Lahter - III.3 Kontrollimise kuupäev ja kellaaeg („Date and time of check“)............................................. 26
Lahter - III.4.1 Vedaja („Transporter“) ...................................................................................................... 27
Lahter - III.4.2 Autojuht („Driver“)............................................................................................................. 27
Lahter - III.4.3 Veovahend („Means of transport“) ................................................................................... 27
Lahter - III.4.4 Ruuminõuded („Space allowances“).................................................................................. 28
Lahter - III.4.5 Teekonnalehe kanded ja teekonna ajalimiidid („Journey Log records and journey time
limits“) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...28
Lahter - III.4.6 Loomad („Animals“)........................................................................................................... 29
Lahter - III.5 Kontrollide tulemused („Outcome of the checks“)............................................................... 29
Allkirjasta III osa - Sihtkoht („Sign place of destination report“).............................................................. 29
IV OSA: Vedaja avaldus – tunnustatud vedaja („Transporter declaration – as authorized transporter“) ............ 30
V OSA: Kõrvalekaldumiste aruanne - pädeva asutuse maakondlik esindus („Anomaly report – as LAU“).......... 30
Lahter - V.2 Koht, kus kõrvalekaldumine täheldati („Observation place“)................................................ 31
Lahter - V.3 Kõrvalekaldumise tuvastamise aeg („Observation time“)..................................................... 32
Lahter - V.4 kõrvalekaldumis(t)e tüüp vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr. 1/2005 („Type of
anomaly(ies) pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005“) .............................................................. 33
Lahter - V.4.11 Märkused („Remarks“)..................................................................................................... 33
Esitage kõrvalekaldumiste aruanne („Submit anomaly report“)............................................................... 33

3

I OSA: Planeerimine („planning“) –
Täidab ettevõtja/loomapidaja („operators“)
Teekonnalehe loomine
EL’i INTRA sertifikaadi täitmisel – ettevõtjana/loomapidajana.


Kui EU-INTRA sertifikaadi koostamisel selgub, et loomade vedamisel
on eeldatav sõiduaeg üle 8 tunni, siis nõuab TRACES NT teekonnalehe esitamist.
 Teekonna kestust arvutatakse lähtekoha ja sihtkoha vahel sisseehitatud kaardirakenduse abil
 NB! Ilma teekonnaleheta ei ole võimalik sertifikaati allkirjastada ega väljastada!



Kui EU-INTRA sertifikaat on läbi TRACES süsteemi ametiasutusele esitatud ja staatuses “Uus” („New“),
siis on ettevõtjal/loomapidajal võimalus luua teekonnaleht samal sertifikaadilehel.
Märkus: see valik on saadaval ainult ettevõtja/loomapidaja („operator“) kasutajatele.



EU-INTRA sertifikaadil klõpsake lehe allosas nuppu „Veel" („More“)
ja seejärel valige "Loo seotud teekonnaleht” („Create related journey log“).



Teid suunatakse teekonnalehele „I osa: planeerimine” („Part I: Planning“).



Otselink EU-INTRA sertifikaadile luuakse teekonnalehel automaatselt lahtris "Lingid“ („Links“).
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ning teekonnalehe järgmised lahtrid täidetakse automaatselt:
- Andmed kopeeritakse EU-INTRA sertifikaadilt.
I.2. Eeldatav kogukestus („Total expected duration“)
I.3.1 Lähtekoht („Place of departure“)
I.4.1 Sihtkoht („Place of destination“)
I.3.2 Lahkumisaeg lähtekohast („Departure time“)
I.5.1 Liigid („Species“)
I.5.4 Partii hinnanguline kogukaal (kg) („Estimated total weight of the consignment (in kg“)



Täitke ülejäänud lahtrid (ehk need, mida TRACES süsteem automaatselt ei täitnud).
Lahtrite täitmiseks järgige allpool kirjeldatud juhiseid. Seejärel esitage teekonnaleht.

Teekonnalehe loomine
eraldiseisva dokumendina – ettevõtja/loomapidaja või tunnustatud vedaja.


TRACES NT avalehel klõpsake vasakul üleval "Dokumendid" („Documents“) ja seejärel valige
"Teekonnalehed” („Journey Logs“)



Klõpsake paremal üleval asuvat rohelist nuppu "+ Uus teekonnaleht” („New Journey Log“)
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Avanenud valikutest valige üks või mitu loomaliiki. Seejärel klõpsake nuppu „Valmis“ („Done“).



Seejärel avaneb teekonnalehe esimene osa: I osa – planeerimine („Part I – Planning“).

Näpunäide: Hõlpsamaks liikumiseks erinevate lahtrite ja jaotiste vahel, kasutage teekonnalehel paremal
asuvat otsetee tööriistariba („Shortcuts“).
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Lahter - I.1.1 Teekonna korraldaja („Organiser“)
Täitke see lahter järgmiste valikute abil:
Märkige teekonda korraldava füüsilise või juriidilise isiku andmed.



Valige teekonna korraldatava isiku riik lahtrist „Riik“ („Country“)
Kirjutage lahtrisse „Nimi“ („Name“) teekonna korraldaja nimi ning valige pakutavast nimekirjast sobiv
ettevõte.



Teekonna korraldajat saab valida ka „Lemmikud“ („Favorites“) nimekirjast.
- Valige otsitav teekonna korraldaja "Lemmikud” („Favorites“) menüüst.
Klõpsake nimeotsingu taga olevale parempoolsele hallile tähele.
- Selleks, et lisada teekonna korraldaja "Lemmikud” nimekirja (et leida see edaspidi kiiremini ülesse),
klikkige nupule „Eriotsing“ („Advanced search“).
- Sobiva nime leidmisel klikkige nime ees olevale vasakule tähekesele.
- Nii ongi sobiv variant lisatud „Lemmikud“ nimekirja ja edaspidi kiiremini leitav.
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Käivitage eriotsing, klõpsates nuppu „Täpsem... ” („Advanced“) nuppu ja lisage mõned filtrid,
klõpsates väikest „+” nuppu paremal.
Märkus: Kui ettevõtja/loomapidaja pole süsteemis olemas, saate uue luua, klõpsates nuppu
“+ Loo uus ettevõtja ” („+ Create a new Operator“). See nupp ilmub vaid siis, kui tegid
eriotsingu, vältimaks dubleerimist.




Klõpsates nuppu „Muuda“ („Edit“), on võimalik lahtri sisu muuta.
Klõpsates nuppu „Kustuta“ („Clear“) on võimalik lahtri sisu kustutada ja valida teine teekonna
korraldaja



Kui õige ettevõtja/loomapidaja on valitud, täituvad automaatselt lahtrid "Nimi" („Name“),"Riik"
(„Country“) ja"ISO kood” („ISO Code“) .



Valitud ettevõtja/loomapidaja üksikasju näete, kui klõpsate allolevale kolmele punktile

8

.

Lahter - I.1.2. Teekonna eest vastutav isik („Person in charge of the journey“)


Alustuseks sisestage kasutaja nimi ja valige see otsinguriba all kuvatavast ripploendist.

Lahter - I.2. Eeldatav kogukestus („Total expected duration“)


Kavandatud reisi eeldatav kogukestus päevades („Days“) ja/või tundides („Hours“).

Lingid („Links“)


See lahter kuvab hüperlingi INTRA sertifikaadile.

Lahter - I.3.1 - Lähtekoht („Place of departure“)


Selle lahtri täitmiseks järgige lahtris I.1.1 kirjeldatut.
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Lahter- I.3.2 Lahkumisaeg lähtekohast („Departure time“)


Märkige kuupäev („Date“) ja vajadusel kellaaeg („Time“), millal on plaanitav loomade lahkumisaeg
lähtekohast. Kuupäeva ja kellaaja (tundides ja minutites) valimiseks klõpsake kastidel.

Lahter - I.4.1 – Sihtkoht („Place of destination“)


Märkige koht, kuhu loomad lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Selle lahtri täitmiseks järgige lahtris
I.1.1 kirjeldatut.

Lahter - I.4.2 – Saabumisaeg sihtkohta („Destination arrival time“)


Selle lahtri täitmiseks järgige lahtris I.3.2 kirjeldatut.
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Lahter - I.5.1 Liigid („Species“)


Lisage veel liike („Add species“) või muutke neid („Modify species“), mille valisite alguses. Määrake
loomade arv.



-

Parempoolsetel ikoonidel klõpsates saate:
Kustuta andmeid.

-

Muuta andmeid

- Kopeerida andmed
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Lahter - I.5.2 - Loomade arv („Numbers of Animals“)


Täidetakse automaatselt lahtri I.5.1 loomade koguarvu alusel.

Lahter - I.5.3 Veterinaarsertifikaadid („Veterinary Certificates)





Sellesse lahtrisse saate lisada muid asjakohaseid dokumente.
“Lisage saatedokument” („Add Accompanying Documents“): Saate lisada dokumendi, mida
TRACES NT-s ei leidu.
Valige ripploendist dokumendi tüüp ja sisestage kogu asjakohane teave, näiteks
Number („ Number") ,"Kuupäev" („Date“) ja "Riik” („Country“).
Kui soovite faili üles laadida, klõpsake nuppu „Valige fail (id)” („Select file(s)“) nuppu. Ärge unustage
klõpsata "✓ Esita ” („Apply“).

12



“Lisage sertifikaadi number” („Add Certificate Reference“): Lisage viide TRACES NT sertifikaadile.
Valige sertifikaadi tüüp. Selleks kirjutage lahtrisse sertifikaadi number ja valige ripploendist sobiv.
Võite kasutada täpsemaks otsimiseks ka eriotsingut („Advanced search“).



Mitme saatedokumendi lisamisel saate neid järjestada ja lohistada, klõpsates vasakul oleval
topeltnoolel.
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Lahter - I.5.4 Partii hinnanguline kogukaal (kg) („Estimated total weight of the
consignment (in kg“)


Märkige partii eeldatav kogukaal kilogrammides.

Lahter - I.5.5 Partii jaoks ette nähtud koguruum (m2) („Total space provided for the
consignment (in m²)“)


Märkige loomadele eraldatud pindala ruutmeetrites.

Lahter - EL-st väljumise piiripunkt („Exit authority“)



Vajaduse korral märkige pädev asutus kohas (piiripunktis), kus loomad liidu territooriumilt lahkuvad.
Selles lahtris märgitud pädeval asutusel on juurdepääs teekonnalehele.
Selle lahtri täitmiseks järgige lahtris I.1.1 kirjeldatut.

Lahter - I.6 Planeeritud puhke-, ümberlaadimis- ja väljumispunktide nimekiri („List of
scheduled resting, transfer or exit points“)



Märkige reisi ajal kavandatud puhkepaigad ja kontrollpunktid.
Ettevõtja/loomapidaja lisamiseks valige otsingulahtritest vähemalt „riik“ („Country“) ja klõpsake nuppu
„Otsi“ („Search“).




Täpsemaks otsinguks saate kasutada ka eriotsingut. Selleks klõpsake parempoolsel ruuduikoonil
Ettevõtja/loomapidaja lisamiseks klõpsake paremalpool olevale nupule "Vali” („Select“).
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Ettevõtja/loomapidaja üksikasjade kuvamiseks klõpsake vasakul olevale noolele.



NB! Ärge unustage märkida puhkepunkti („resting point“) saabumise kuupäeva („Date“) ja kellaaega
(„Time“) ning viibimise kestust tundides („Hours“).



Vajadusel märkige vedaja („Transporter“), järgides lahtris I.1.1 kirjeldatut.

Allkirjasta I osa - Planeerimine („Sign Planning“)


Kui teekonnalehe I osa on täidetud, klõpsake nuppu „Allkirjasta planeerimine”(„Sign Planning“) lehe paremas
alanurgas.




Süsteem loob teekonnalehele unikaalse viitenumbri („Reference number“).
Seejärel muutub teekonnalehe staatus „Planeerimine allkirjastatud” („Planning signed“).
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Lahter - I.8 Sertifitseerimine („Certification“)




See lahter ilmub pärast teekonnalehe I osa allkirjastamist.
See näitab teekonna korraldaja („Organiser“) üksikasju, kes koostas teekonnalehe.
Sertifitseerimise tekst: „Mina, korraldaja, kinnitan käesolevaga, et vastutan ülalnimetatud
teekonna korraldamise eest ja olen vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr. 1/2005 sätetele teinud
asjakohased korraldused, et tagada loomade heaolu kogu vedamise ajal.“

Veateade („Error message“)


Kui täitsite mõne kasti valesti või jätsite mõne kasti vahele, kuvatakse teade „Viga" („Error“).



Klõpsake ikoonile
"laienda” („Expand“), mis asub veateate teksti järel. See annab võimaluse
täpsemalt lugeda veateate sisu.
Klõpsake igale veateate sõnumile. Sellisel viisil suunatakse otse lahtrisse, mis vajab täitmist või
muutmist.





NB! Ärge unustage pärast veateadete lahendamist (lahtrite täiendamist/muutmist) uuesti sertifikaat
allkirjastada.
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PDF -i eelvaade („Preview PDF“)



Kliki "PDF -i eelvaade” („Preview PDF“). Seejärel avaneb teekonnalehe dokument PDF formaadis.
Keeleks valib süsteem selle, mis on valitud TRACES kasutaja profiilis.
Kliki ikoonile „…“ , et valida keelt, milles soovite teekonnalehe PDF-faili printida.

II OSA: Lähtekoht („Place of departure“) lähtekoha ettevõtja/loomapidaja ja pädeva asutuse maakondlik esindus
(„as Keeper and Local Authority Unit (LAU) of departure“)
Lahter - II.1 ettevõtja/loomapidaja („Keeper“)


See kast täidetakse Teie andmetega automaatselt.

Lahter - II.2 Lähtekoht („Place of departure“)
Täitke see kast, kasutades ühte järgmistest valikutest:
 Sisestage „Nimi“ („Name“) lahtrisse ettevõtja/loomapidaja nimi. Valige avanevast ripploendist sobiv
variant.




Täpsemaks otsinguks, klõpsake nuppu „Eriotsing“ („Advanced“).
Lisage sobivad otsingufiltrid, klõpsates paremal olevale väikesele „+“ ikoonile.
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Valige otsitav ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” menüüst. Selleks klõpsake nimeotsingu taga olevale



parempoolsele hallile tähele.
Selleks, et lisada ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” nimekirja (et leiaksid selle edaspidi kiiremini ülesse),
kliki nupule „Eriotsing“. Otsi vajalik ettevõtja/loomapidaja. Sobiva nime leidmisel kliki nime ees olevale
vasakule tähekesele.

Nii ongi sobiv variant lisatud „Lemmikud“ nimekirja ja edaspidi kiiremini leitav.
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Lähtekoha („Place of departure“) andmete muutmiseks, kliki paremal olevale kastile „Muuda“ („Edit“).
Lähtekoha („Place of departure“) andmete kustutamiseks ja uue lisamiseks, kliki paremal olevale
kastile „Kustuta“ („Clear“).



Kui õige ettevõtja/loomapidaja on valitud, täituvad automaatselt lahtrid "Nimi" („Name“),"Riik"
(„Country“) ja"ISO kood” („ISO Code“) .



Valitud ettevõtja/loomapidaja üksikasju näete, kui klõpsate allolevale kolmele punktile
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Lahter - II.3 Laadimiskuupäev („Date of loading“)


Märkige kuupäev ja vajadusel kellaaeg, millal on plaanitav loomade lahkumisaeg lähtekohast.
Kuupäeva ja kellaaja (tundides ja minutites) valimiseks klõpsake kastidele.

Nõuanne: Klõpsates väikesele kellaikoonile, saate määrata ajaks praeguse kuupäeva ja kellaaja.

Lahter - II.4 Pealelaaditud loomade arv („Number of animals loaded“)


Märkige laaditud loomade koguarv.
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Lahter - II.5 Veovahend („Means of transport“)





Kliki "Lisa veovahend” („Add means of transport“), et valida transpordivahend, millega
loomad lähteriigist lahkuvad.
Veovahendite valikus on: "Raudtee" („Railway“),"Maanteesõiduk" („Road vehicle“),"Lennuk"
(„Airplane“) või "Laev” („Vessel“).

Transpordivahendi identifikaatori lisamiseks klõpsake nuppu „Identifitseerimine” („Identification“).

Täitke nõutud väljad:


Kui veovahend on TRACES süsteemis juba olemas, kuvatakse see lahtri täitmise ajal ripploendis. Valige
sobiv variant.
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Kui sobivat veovahendit TRACES süsteemis ei ole, siis täitke käsitsi allolevad lahtrid veovahendi
kohta. Seejärel klõpsake paremal olevat rohelist nuppu “+ Loo” („Create“).

Allkirjasta II osa - Lähtekoht („Sign place of departure“)





Kui teekonnalehe II osa on valmis, klõpsake nuppu "Allkirjasta lähtekoht” („Sign place of
departure“)
Deklaratsiooni tekst: „Mina, loomade pidaja lähtekohas, kinnitan käesolevaga, et viibisin loomade
pealelaadimise juures. Minu teadmise kohaselt olid ülalnimetatud loomad laadimise kellaajal
vedamiseks sobivad ning ruumid, seadmed ja menetlused loomade käsitsemiseks vastasid
määruse (EÜ) nr. 1/2005 sätetele loomade kaitsest vedamise ja seonduvate toimingute ajal.“

Selle tulemusena teekonnalehe olekut muudetakse - „Lähtekoht allkirjastatud” („Place of
departure signed“).
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PDF -i eelvaade („Preview PDF“)



Kliki "PDF -i eelvaade” („Preview PDF“). Seejärel avaneb teekonnalehe dokument PDF formaadis.
Keeleks valib süsteem selle, mis on valitud TRACES kasutaja profiilis.
Kliki ikoonile „…“ , et valida keelt, milles soovite teekonnalehe PDF-faili printida.

Allkirjasta II osa - lähtekoha pädeva asutuse maakondlik esindus („Countersign place
of departure – as LAU of departure“)



Lähtekoha pädeva asutuse maakondlik esindus saab allkirjastada lisaallkirjaga teekonnalehe II osa.
Selleks tuleb klõpsata nupule „Allkirjasta lisaallkirjaga II osa“ (“Countersign place of departure”.)



Seejärel uuendatakse teekonnalehe olekut - "Lähtekoht lisaallkirjaga allkirjastatud ” („Place of
departure countersigned”).
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III OSA: Sihtkoht („Place of destination „) –
sihtkoha pädeva asutuse maakondlik esindus („as LAU of destination“)





Sihtkoha riigi pädev kohalik asutus saab minna teekonnalehel „III osa: Sihtkoht” („Part
III: Place of destination”).
Kliki "+Lisa uus sihtkoha aruanne” („“+Add new place of destination report”.“).

Sihtkoha aruande tühistamiseks klõpsake „Tühista praegune sihtkoha aruanne” („Cancel current
place of destination report”).
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Lahter - III.1 Sihtkoha ettevõtja/loomapidaja või III.1 Ametlik veterinaararst („Keeper
at the place of destination or III.1 Official veterinarian“)



Märkige sobiv valik (kas Sihtkoha ettevõtja/loomapidaja või Ametlik veterinaararst) ja täitke vajalikud
lahtrid. Täitmise kord on seletatud allpool olevas juhendis.
Sisestage lahtrisse „Nimi“ („Name“) ettevõtja/loomapidaja nimi. Valige avanevast ripploendist sobiv
variant.




Täpsemaks otsinguks, klõpsake nuppu „Eriotsing“ („Advanced“).
Lisage sobivad otsingufiltrid, klõpsates paremal olevale väikesele „+“ ikoonile.
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Valige otsitav ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” menüüst. Selleks klõpsake nimeotsingu taga olevale



parempoolsele hallile tähele.
Selleks, et lisada ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” nimekirja (et leiaksid selle edaspidi kiiremini ülesse),
kliki nupule „Eriotsing“. Otsi vajalik ettevõtja/loomapidaja. Sobiva nime leidmisel kliki nime ees olevale
vasakule tähekesele.

Nii ongi sobiv variant lisatud „Lemmikud“ nimekirja ja edaspidi kiiremini leitav.

Lahter - III.2 Sihtkoht või III.2 Kontrollpunkt („Place of destination or III.2 Checking
point“).


Järgige juhiseid, mis olid kirjeldatud lahtris III.1.

Lahter - III.3 Kontrollimise kuupäev ja kellaaeg („Date and time of check“)



Märkige loomade kontrollimise kuupäev ja kellaaeg.
Kuupäeva ja kellaaja (tundides ja minutites) valimiseks klõpsake kastidel.

Nõuanne: Klõpsates väikesele kellaikoonile, saate määrata ajaks praeguse kuupäeva ja kellaaja.
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Lahter - III.4.1 Vedaja („Transporter“)


Valige sobiv vedaja. Selleks valige kõige sobivam variant lahtris III.1 kirjeldatud valikutest.

Lahter - III.4.2 Autojuht („Driver“)


Sisestage autojuhi nimi ja valige see rippmenüüst.

Lahter - III.4.3 Veovahend („Means of transport“)



Kliki "Lisa veovahend” („Add means of transport“), et valida transpordivahend, millega
loomad lähteriigist lahkuvad.
Veovahendite valikus on: "Raudtee" („Railway“),"Maanteesõiduk" („Road vehicle“),"Lennuk"
(„Airplane“) või "Laev” („Vessel“).
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Transpordivahendi identifikaatori lisamiseks klõpsake nuppu „Identifitseerimine” („Identification“).

Täitke nõutud väljad:


Kui veovahend on TRACES süsteemis juba olemas, kuvatakse see lahtri täitmise ajal ripploendis. Valige
sobiv variant.



Kui sobivat veovahendit TRACES süsteemis ei ole, siis täitke käsitsi allolevad lahtrid veovahendi
kohta. Seejärel klõpsake paremal olevat rohelist nuppu “+ Loo” („Create“).

Lahter - III.4.4 Ruuminõuded („Space allowances“)


Märkige keskmine ruum looma kohta ruutmeetrites (m2): Keskmine ruum / loomi ühel m2

Lahter - III.4.5 Teekonnalehe kanded ja teekonna ajalimiidid („Journey Log records
and journey time limits“)


Märkige vastavust vastavalt vajadusele.
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Lahter - III.4.6 Loomad („Animals“)


Valige sobiv kategooria. Täitke seejärel vastavad väljad.



Ebavajaliku rea kustutamiseks, klõpsake „prügikasti“ ikoonile.

Lahter - III.5 Kontrollide tulemused („Outcome of the checks“)


Märkige iga rea puhul sobiv valik: III.5.1 vastab nõuetele („compliance „) või III.5.2 Ei vasta nõuetele
(„Reservations“)

Allkirjasta III osa - Sihtkoht („Sign place of destination report“)


Kui aruanne on valmis, klõpsake nuppu „Allkirjasta sihtkoht” („Sign place of destination”).



Seejärel uuendatakse teekonnalehe olek "Sihtkoht on allkirjastatud” („Place of destination signed”).
See on teekonnalehe lõplik staatus.
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IV OSA: Vedaja avaldus –
tunnustatud vedaja („Transporter declaration – as authorized transporter“)
Oluline märkus: IV OSA pole praegu saadaval. See osa lisatakse teekonnalehele niipea kui
võimalik. Seejärel lisatakse IV osa täitmise kirjeldus ka antud teekonnalehe juhendisse.

V OSA: Kõrvalekaldumiste aruanne –
pädeva asutuse maakondlik esindus („Anomaly report – as LAU“)





Pädeva asutuse maakondlik esindus saab minna teekonnalehel „V osa:
Kõrvalekaldumiste aruanne ” („Part V: Anomaly report”).
Kliki "+Lisa uus kõrvalekaldumiste aruanne” („+Add anomaly report“).

Kõrvalekaldumiste aruande tühistamiseks, klõpsake nuppu „Tühista kõrvalekaldumise aruanne“
(“Cancel anomaly report”).
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Lahter - V.2 Koht, kus kõrvalekaldumine täheldati („Observation place“)



Valige asukoht, kus kõrvalekaldumine täheldati järgmistest valikutest:
Sisestage lahtrisse „Nimi“ („Name“) ettevõtja/loomapidaja nimi. Valige avanevast ripploendist sobiv
variant.




Täpsemaks otsinguks, klõpsake nuppu „Eriotsing“ („Advanced“).
Lisage sobivad otsingufiltrid, klõpsates paremal olevale väikesele „+“ ikoonile.
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Valige otsitav ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” menüüst. Selleks klõpsake nimeotsingu taga olevale



parempoolsele hallile tähele.
Selleks, et lisada ettevõtja/loomapidaja "Lemmikud” nimekirja (et leiaksid selle edaspidi kiiremini ülesse),
kliki nupule „Eriotsing“. Otsi vajalik ettevõtja/loomapidaja. Sobiva nime leidmisel kliki nime ees olevale
vasakule tähekesele.

Nii ongi sobiv variant lisatud „Lemmikud“ nimekirja ja edaspidi kiiremini leitav.

Lahter - V.3 Kõrvalekaldumise tuvastamise aeg („Observation time“)


Märkige aruande kuupäev ja kellaaeg. Kuupäeva ja kellaaja (tundides ja minutites) valimiseks klõpsake kastidel.

Nõuanne: Klõpsates väikesele kellaikoonile, saate määrata ajaks praeguse kuupäeva ja kellaaja.
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Lahter - V.4 kõrvalekaldumis(t)e tüüp vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr. 1/2005
(„Type of anomaly(ies) pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005“)


Märkige asjakohased täheldatud kõrvalekaldumiste tüübid.

Lahter - V.4.11 Märkused („Remarks“)


Vajadusel lisage kommentaar.

Esitage kõrvalekaldumiste aruanne („Submit anomaly report“)


Kui aruanne on valmis, klõpsake nuppu „Esitage kõrvalekaldumiste aruanne” (“Submit anomaly
report”).
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