ÜSVD sertifikaadi täitmise juhend1

Üldist: Täitke sertifikaat trükitähtedega. Kui on võimalus lahter kustutada või selle
täitmine ei ole oluline, muutke nummerdatud lahter tervikuna mitteloetavaks või
kriipsutage selgelt läbi. Jaatava valikvastuse korral tähistage ruut linnukesega või
märgistage see muul viisil.
Käesolev sertifikaat tuleb täita kõigi piiripunktis kontrolliks esitatavate saadetiste
puhul, arvestamata seda, kas need esitatakse EL nõuetele vastavate saadetistena
vabasse ringlusse lubamiseks, suunatavate saadetistena või EL nõuetele
mittevastavate saadetistena, mis on määratud edasisaatmiseks, transiidiks või
paigutamiseks vabatsoonidesse, vabaladudesse või tolliladudesse või edastamiseks
laevavarustajatele. Suunamine tähendab saadetiste kõlblikuks tunnistamist direktiivi
97/78/EÜ artiklis 8 sätestatud tingimustel, kusjuures saadetised jäävad
kindlaksmääratud lõppsihtkoha saavutamiseni veterinaarkontrolli alla tavapäraselt
edasiseks käitlemiseks.
Osundatud ISO koodide all on silmas peetud standardseid rahvusvahelisi kahetähelisi
riiginimede lühendeid.
1. osa. See osa on ette nähtud täitmiseks deklarandi või laadungi eest vastutava isiku
poolt, nagu nimetatut defineerib Nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikkel 2.2(e).
Täitmisjuhised on toodud vastavuses asjassepuutuva lahtri numbriga.
Lahter 1.
Kauba saatja/eksportija: Märkige kolmanda riigi äriühing, mis on
saadetise lähetanud.
Lahter 2.
Piiripunkt: Kui selle andmed ei ole dokumendil ette trükitud, siis
palun täitke vastav lahter. ÜSVD viitenumber on sertifikaadi väljastanud piiripunkti
poolt antud kordumatu viitenumber (esineb ka lahtris 25). ANIMO üksuse number
on omistatud üksnes konkreetsele piiripunktile ja on märgitud piiripunkti nime juures
heakskiidetud piiripunktide loetelus, mis on avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas.
Lahter 3.
Kauba saaja: Märkige kolmanda riigi sertifikaadil toodud isiku või
äriühingu aadress. Kui seda ei ole sertifikaadil näidatud, võib kasutada
asjassepuutuvates äridokumentides nimetatud kauba saaja aadressi.
Lahter 4.
Laadungi eest vastutav isik (samuti agent või deklarant): See on
direktiivi 97/78/EÜ artiklis 2.2(e) defineeritud isik, kes vastutab saadetise eest
piiripunktis kontrolliks esitamise ajal ja esitab importija nimel vajalikud
deklaratsioonid pädevatele asutustele: märkige nimi ja aadress.
Lahter 5.
Importija: Importija võib piirikontrollipunktist faktiliselt eemal
viibida: märkige nimi ja aadress. Kui importija ja agent on sama isik, märkige "Vaata
lahter 4".
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Täitmise juhendit võib avaldada ja levitada sertifikaadist eraldi.

Lahter 6.
Päritoluriik: See lahter viitab kohale, kus lõpptoode valmistati, toodeti
või pakendati.
Lahter 7.
Lähetajariik: See lahter viitab riigile, kus saadetis teekonnaks Euroopa
Liidu territooriumile lõpptranspordivahendile paigutati.
Lahter 8.
Lisage kauba kohaletoimetamise aadress Euroopa Liidus. See kehtib
nii EL nõuetele vastavate (lahter 19) kui mittevastavate (lahter 22) toodete kohta.
Lahter 9.
piiripunkti.

Nimetage eeldatav kuupäev, millal on oodata saadetiste saabumist

Lahter 10.
Veterinaarsertifikaat/dokument: Väljaandmise kuupäev: Kuupäev,
millal riiklik veterinaararst või pädeva asutuse esindaja on sertifikaadi/dokumendi
allkirjastanud. Number: Märkige sertifikaadile antud kordumatu ametlik
registreerimisnumber. Heakskiidetud või vastavasse registrisse kantud püsivast
tegevuskohast või aluselt pärinevate toodete puhul märkige nimi ja
loa/registrinumber, kus see on asjakohane. Embrüote, munarakkude ja
spermaampullide
puhul
näidake
ära
heakskiidetud
kogumisrühma
identifitseerimiskood, kellele on antud õigus vastavaid rakke ja kudesid kehast
eemaldada.
Lahter 11.
Esitage täielikud andmed kauba saabumise transpordivahendi kohta:
õhusõiduki puhul lennu number ja lennuveokirja number, laevade puhul aluse nimi ja
veokirja number, mootorsõidukite puhul registreerimismärgi number koos haagise
registreerimismärgi numbriga, kui see on asjakohane, raudteeveo korral rongi kood
ja vaguni number.
Lahter 12.
Kaupade laad: Nimetage loomaliik, toodete töötlemise viis ning
pakendite arv ja liik, millest laadung koosneb; näiteks viiskümmend 25-kilogrammist
kasti või konteinerite arv. Tähistage transpordiks sobiv temperatuur linnukesega.
Lahter 13.
Kaubakood: märkige vähemalt esimesed 4 kohta asjakohasest CNkoodist (koondnomenklatuuri koodist), mis on kehtestatud Nõukogu määrusega
(EMÜ) No 2658/87 viimases redaktsioonis. Need koodid on samuti loetletud
Komisjoni otsuses 2002/349/EÜ (ja vastavad HS-rubriigis toodule). Juhul kui
saadetis, mille kohta on väljastatud üks sertifikaat, sisaldab eranditult enam kui ühe
kaubakoodiga kalatooteid, võib täiendavad koodid ÜSVD sertifikaadil ära näidata,
kui see osutub asjakohaseks.
Lahter 14.
Brutokaal: Saadetise üldkaal kilogrammides. Seda defineeritakse
toodete kogumassina koos neid vahetult ümbritsevate mahutite ja kõigi pakenditega,
välja arvatud transpordikonteinerid ja muud transpordiseadmed.
Lahter 15.
Netokaal: Toote enda kaal kilogrammides ilma pakendita. Seda
defineeritakse toodete endi massina ilma neid vahetult ümbritsevate mahutite ja
pakenditeta. Kui kaal ei ühildu etteantud ühikutega, on soovitatav kasutada
mõõtüksusi; näiteks 100 X-milliliitrilist spermaampulli või 3 bioloogilist
rakutüve/embrüot.

Lahter 16.
Märkige kõik
identifitseerimisnumbrid.

tähtsust

omavad

plommide

ja

konteinerite

Lahter 17.
Edasisaatmiseks. Seda lahtrit tuleb kasutada saadetiste puhul, mis ei
ole määratud importimiseks kontrolli teostava piiripunkti kaudu, vaid laaditakse
ümber teisele laevale või õhusõidukile ja jätkavad teekonda kas sisenemiseks EL
territooriumile teise või järgneva Ühenduse/Euroopa Majanduspiirkonna piiripunkti
kaudu või kolmandas riigis asuva sihtkoha suunas. ANIMO üksuse number - vaata
lahter 2.
Lahter 18.
Transiit: Kasutatakse saadetiste puhul, mis ei vasta EL nõuetele ja
suunduvad auto-või raudteeveoga või veeteid mööda EL/asjaomase Euroopa
Majanduspiirkonna riigi kaudu kolmandas riigis asuvasse sihtkohta.
Piiripunktist väljumine: Piiripunkti nimi, mille kaudu tooted EL territooriumilt välja
viiakse. ANIMO üksuse number - vaata lahter 2.
Lahter 19.
EL nõuetele vastavad tooted: Kõiki tooteid, mis esitatakse siseturul
vabasse ringlusse lubamiseks, kaasa arvatud kõlblikuks tunnistatud, kuid
"suunamismenetlusele" allutatud tooted ning tooted, mis pärast veterinaarkontrolli
formaalsuste läbimist tunnistatakse vabasse ringlusse laskmiseks kõlblikuks, on
lubatud tolliametkonna kontrolli all ladustada ning nad läbivad tolliformaalsused
hilisemal etapil kas piiripunktile geograafiliselt lähimas tolliasutuses või mõnes muus
asukohas.
EL nõuetele mittevastavad tooted: Selle mõiste alla kuuluvad EL nõuetele
mittevastavad tooted, mis on ette nähtud suunamiseks vabatsoonidesse,
vabaladudesse, tolliladudesse, laevavarustajatele või laevadele või transiitveoks
kolmandasse riiki.
Lahter 20.
Taassisseveo lahtrisse kandmisele kuuluvad niisugused Euroopa Liidu
päritoluga saadetised, mida on keeldutud kõlblikuks tunnistamast või lubamast
kolmanda riigi territooriumile ning mis tagastatakse lähetaja püsivasse tegevuskohta
saadetise päritoluriigis EL territooriumil.
Lahter 21.
Siseturg: Antud lahter on mõeldud kasutamiseks saadetiste puhul, mis
esitatakse ühisturul levitamiseks. Tähistage linnukesega kategooria, milles
kasutamiseks saadetis esitatakse. Eelöeldu kehtib ka saadetiste kohta, mis pärast
veterinaarkontrolli formaalsuste läbimist tunnistatakse vabasse ringlusse laskmiseks
kõlblikuks, lubatakse tolliametkonna kontrolli all ladustada ja läbivad
tolliformaalsused hilisemal etapil kas piiripunktile geograafiliselt lähimas
tolliasutuses või mõnes muus asukohas.
Lahter 22.
Täitke see lahter kõigi EL nõuetele mittevastavate toodete kohta, mille
saadetis suunatakse vabatsooni, vabalattu, tollilattu või edastatakse laevavarustajale
ja ladustatakse seal veterinaarkontrolli nõudeid järgides.
NB! Lahtrid 18 kuni 22 puudutavad üksnes veterinaarkontrolli menetlusi.
Lahter 23.

Allkiri. Allkiri kohustab allakirjutanut muuhulgas vastu võtma

tagastatavad transiitsaadetised, mille lubamisest kolmanda riigi territooriumile on
keeldutud.

2. osa: Seda osa tohib täita üksnes riiklik veterinaararst või Komisjoni otsusega
93/352/EMÜ selleks määratud ametiisik.
Lahtrite 38 kuni 41 täitmisel tuleb kasutada mustast erineva värviga
kirjutusvahendit.
Lahter 24.
Eelmine ÜSVD: Kui saadetise kohta on varasemalt ÜSVD väljastatud,
märkige siia selle sertifikaadi seerianumber.
Lahter 25.
Sellesse lahtrisse kantakse sertifikaadi väljastanud piiripunkti poolt
antud kordumatu viitenumber, millele on osundatud ka lahtris 2.
Lahter 26.

Dokumentide kontroll. Tuleb täita kõigi saadetiste puhul.

Lahter 27.
Vastavuskontroll: Tähistage kast "Plommi kontroll" linnukesega, kui
konteinereid ei ole avatud ja kooskõlas direktiivi 97/78/EÜ artikliga 4.4(a)( )
kontrollitakse üksnes saadetise plommi.
Lahter 28.

Füüsiline kontroll:

Alandatud kontrollirežiimi all mõistetakse Komisjoni otsusega 94/360/EMÜ
sätestatud režiimi, milles saadetist ei ole füüsiliseks kontrolliks välja valitud ja see
loetakse kontrolli rahuldavalt läbinuks üksnes dokumentide ja vastavuskontrolli abil.
"Muu" tähendab taassisseveo menetlust, kaupade suunamist, edasisaatmist, transiiti
või artiklites 12-13 sätestatud menetlusi. Saadetiste sihtkohad võib tuletada ülejäänud
lahtrite sisust.
Lahter 29.
Sellesse lahtrisse tuleb sisestada aine või patogeeni kategooria, mille
avastamiseks uurimismenetlus algatati. "Pisteline kontroll" tähistab proovide võtmist
saadetisest, mida testitulemuste laekumiseni kinni ei peeta - viimatinimetatud
asjaolust tuleb sihtkoha pädevat asutust ANIMO süsteemi vahendusel saadetud
teatega informeerida (vt direktiivi 97/78/EÜ artikkel 8). "Kahtlus" hõlmab
juhtumeid, kus saadetis peetakse kuni soodsate testitulemuste laekumiseni kinni või
viiakse test läbi Toidu ja Sööda Operatiivse Hoiatussüsteemi (RASFF) kaudu
eelnevalt saabunud teate tõttu või toimiva kaitsemeetme alusel.
Lahter 30.
Lahter kuulub täitmisele, kui see on oluline kauba
edasisaatmiskõlblikkuse tuvastamiseks. Kasutada saadetiste puhul, mis ei ole
määratud importimiseks kontrolli teostava piiripunkti kaudu, vaid laaditakse ümber
teisele laevale või õhusõidukile ja jätkavad teekonda kas sisenemiseks EL
territooriumile teise või järgneva Ühenduse/Euroopa Majanduspiirkonna piiripunkti
kaudu või kolmandas riigis asuva sihtkoha suunas. Vaata direktiivi 97/78/EÜ artiklit
9 ja Komisjoni otsust 2000/25/EÜ. ANIMO üksuse number - vaata lahter 2.
Lahter 31.

Transiit: Lahter tuleb täita, kui EL nõuetele mittevastavaid saadetisi

on lubatud auto-või raudteeveoga või veeteid mööda lähetada EL/asjaomase Euroopa
Majanduspiirkonna riigi kaudu kolmandas riigis asuvasse sihtkohta. See peab
toimuma veterinaarkontrolli all kooskõlas direktiivi 97/78/EÜ artikli 11 ja Komisjoni
otsuse 2000/208/EÜ nõuetega.
Lahter 32.
Seda lahtrit kasutatakse kõigi saadetiste puhul, mis on lubatud
ühisturul vabasse ringlusse. (Seda tuleks kasutada ka saadetiste puhul, mis on EL
nõuete kohased, kuid ei läbi rahanduslikel kaalutlustel tolliformaalsusi viivitamatult
EL territooriumile sisenemise piiripunktis, vaid ladustatakse tolliametkonna
järelevalve all tollilaos, või läbivad tolliformaalsused hiljem ja/või geograafiliselt
eraldiasuvas sihtkohas.)
Lahtrid 33-34. Neid lahtreid tuleb kasutada, kui saadetisi ei või veterinaareeskirjade
tõttu tunnistada kõlblikuks vabasse ringlusse lubamiseks, vaid neid koheldakse
kõrgendatud riskiastmega ohuallikana ja saadetakse veterinaar- ja tollijärelevalve all
ühte direktiivis 97/78/EÜ ettenähtud kontrollitud sihtkohtadest. Luba seesuguste
saadetiste vabatsoonis, vabalaos ja tollilaos ladustamiseks tohib anda üksnes
direktiivi 97/78/EÜ artiklis 12.4 sätestatud nõuete täitmise korral.
Lahter 33.
Kasutamiseks juhul, kui saadetised on kõlblikuks tunnistatud, kuid
tuleb direktiivi 97/78/EÜ artiklites 8 ja 15 sätestatud korras suunata
kindlaksmääratud sihtkohta.
Lahter 34.
Tuleb kasutusele kõigi EL nõuetele mittevastavate saadetiste puhul,
mis on määratud ümberpaigutamiseks või ladustamiseks kooskõlas artikliga 12.4
heakskiidetud ladudes, või direktiivi 97/78/EÜ artiklis 13 kehtestatud korras
volitatud ettevõtjate puhul.
Lahter 35.
Impordiloast keeldumine tuleb edasise menetluse läbiviimise huvides
selgelt ära näidata. Määrake tähtpäev, millal pakutud toiming peab olema teostatud.
Iga kaupu ümbertöötava käitise aadress tuleks sisestada lahtrisse 37. Pärast kaupade
tagasilükkamist või ümbertöötamisele saatmise otsustamist tuleks järgnevate
toimingute tähtpäevad registreerida ka "Järeltoimingute registris".
Lahter 36.
Keeldumise põhjused: tuleb kasutusele asjassepuutuva informatsiooni
lisamise vajaduse tekke korral. Tähistage vastav kast linnukesega. Hügieeni
puudulikkust käsitlev punkt 7 ei kata punktides 8 ja 9 loetletud rikkumisi, kaasa
arvatud temperatuurikontrollist kõrvalekalded, roiskunud ja määrdunud kaup.
Lahter 37.
Märkige loa number ja kõigi sihtkohtade aadressid (või laeva nimi ja
sadam), kus on nõutav saadetise edasine veterinaarkontroll, see tähendab lahtrite 33
"Suunamine", 34 "Ladustamismenetlus" ja 35 "Ümbertöötamine või hävitamine"
puhul.
Lahter 38.
Kasutage seda lahtrit juhul, kui kaubadokumentides märgitud
saadetise originaalplomm konteineri avamise käigus puruneb. Kohustuslik on pidada
kõigi sellel eesmärgil kasutatud plommide nimekirja.
Lahter 39.

Siia vajutage piiripunkti või pädeva asutuse ametliku pitsati jäljend.

Lahter 40.
Veterinaararsti või üksnes kala käitlevates sadamates selleks
Komisjoni otsusega 93/352/EÜ sätestatud korras määratud ametiisiku allkirja koht.
Lahter 41.
See lahter täidetakse transiitpiiripunkti kaudu EL territooriumilt
lahkumisel, kui saadetised lähetatakse transiitkaubana läbi EL territooriumi ja
kontrollitakse selle välispiiril Komisjoni otsuses 2000/208/EÜ sätestatud korras.
Transiitveo puudumisel võib antud lahtrit alternatiivselt kasutada soovikohaste
täiendavate kommentaaride lisamiseks, mis puudutavad näiteks selgroo mitteeemaldamist või lõivude tasumist.
Lahter 42.
Kasutamiseks tolliteenistusele asjakohase informatsiooni lisamiseks
(näiteks tollisertifikaadi vormi T1 või T5 number), juhul kui saadetised jäävad
teatavaks ajavahemikuks tolliametkonna järelevalve alla. See informatsioon
paigutatakse tavapäraselt veterinaararsti allkirja järele.
Lahter 43.
Tuleb kasutusele olukorras, kus ÜSVD sertifikaadi originaaleksemplar
peab jääma mõnda asukohta ja ollakse sunnitud väljastama ÜSVD sertifikaadi
"tütareksemplare".

