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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

I.3 Bevoegde centrale autoriteit

I.4 Bevoegde lokale autoriteit

I.5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten Nr. van bijbehorende documenten

I.7 Handelaar

Naam Erkenningsnummer

I.8 Land van oorsprong ISO-code I.9 Regio van oorsprong Code I.10 Land van bestemming ISO-code I.11 Regio van bestemming Code

I.12 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.13 Plaats van bestemming

Bedrijf Verzamelcentrum Bedrijfsruimte van de handelaar

Erkende organisatie Spermacentrum Erkend aquacultuur bedrijf

Embryoteam Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I.14 Plaats van lading

Postcode

I.15 Datum en uur van vertrek

I.16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

Lidstaat

I.20 Aantal / Hoeveelheid I.22 Aantal verpakkingen

I.23 Nr. zegel en nr. container

I.21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I.25 Dieren / Producten gecertificeerd voor::

I.26 Doorvoer door een 3e land

3e land ISO-code

3e land ISO-code

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

Lidstaat ISO-code

Lidstaat ISO-code

Lidstaat ISO-code

I.28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I.29 Geschatte duur van het vervoer

I.30 Reisschema

Ja Neen

I.31 Identificatie van de dieren
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Soort Hoeveelheid

Fokken Slacht Erkende instellingen Heruitzetting wild Overige

Quarantaine
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Algemene voorschriftenII.1

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de in deel I van dit certificaat bedoelde aquacultuurdieren:

(1) [binnen(1)(2) [72]  (1) [24]  uur vóór de inlading zijn onderzocht en geen klinische ziekteverschijnselen vertoonden;]hetzijII.1.1

(1) [in het geval van eieren en weekdieren, afkomstig zijn van een kwekerij of kweekgebied van weekdieren waar volgens de gegevens van de kwekerij of het kweekgebied van

weekdieren geen aanwijzingen van ziekteproblemen zijn;]

hetzij

(1)(3) [in het geval van wilde waterdieren, naar zijn/haar beste weten klinisch gezond zijn;] ;hetzij

niet zijn onderworpen aan enig verbod in verband met een onopgeloste verhoogde sterfte;II.1.2

niet zijn bestemd om te worden vernietigd of geslacht in het kader van de uitroeiing van ziekten;II.1.3

voldoen aan de in Richtlijn 2006/88/EG vastgestelde voorschriften inzake het in de handel brengen;II.1.4

(1) [in het geval van weekdieren, zijn onderzocht door middel van een individuele visuele controle van elk deel van de zending, waarbij geen andere soorten weekdieren dan de in deel I van dit

certificaat vermelde soorten zijn gevonden.]

II.1.5

(1)(4)(5) [Voorschriften voor soorten die vatbaar zijn voor virale hemorragische septikemie (VHS), infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), infectieuze zalmanemie (ISA), koi-herpesvirus

(KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae en/of wittevlekkenvirus

II.2

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven bedoelde aquacultuurdieren:

(1)(6) [afkomstig zijn uit een lidstaat, gebied of compartiment die/dat overeenkomstig hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/88/EG vrij verklaard is van (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1)

[KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [wittevlekkenvirus] ]

hetzij

(1)(5)(6) [in het geval van wilde waterdieren, aan quarantaine zijn onderworpen overeenkomstig Beschikking 2008/946/EG.] ]hetzij

(1)(7) [Voorschriften voor vectorsoorten voor virale hemorragische septikemie (VHS), infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), infectieuze zalmanemie (ISA), koi-herpesvirus (KHV), Marteilia

refringens, Bonamia ostreae en/of wittevlekkenvirus

II.3

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven bedoelde aquacultuurdieren die moeten worden beschouwd als mogelijke vectoren van (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia

refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [wittevlekkenvirus]  aangezien zij behoren tot de in kolom 2 opgenomen soorten en voldoen aan de voorwaarden van kolom 3 van de tabel in bijlage I bij Verordening

(EG) nr. 1251/2008:

(1)(6) [afkomstig zijn uit een lidstaat, gebied of compartiment die/dat overeenkomstig hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/88/EG vrij verklaard is van (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1)

[KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [wittevlekkenvirus] ]

hetzij

(1)(6)(7) [aan quarantaine zijn onderworpen overeenkomstig Beschikking 2008/946/EG.] ]hetzij

Vervoers- en etiketteringsvoorschriftenII.4

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat:

de hierboven bedoelde aquacultuurdieren:II.4.1

worden gehouden onder omstandigheden, met inbegrip van de waterkwaliteit, die geen gevolgen voor hun gezondheidsstatus hebben; (i)

voor zover van toepassing, voldoen aan de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren, vastgesteld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1/2005; (ii)

de vervoerscontainer of het schip met leeftank vóór het laden schoon en ontsmet of nooit eerder gebruikt is; enII.4.2

de zending wordt aangeduid met een leesbaar etiket aan de buitenkant van de container of, bij vervoer in een schip met leeftank, in het scheepsmanifest, met de in de vakken I.8 tot en met I.13 van

deel I van dit certificaat bedoelde informatie en de volgende vermelding:

II.4.3

(1) ["(1) [Wilde]  (1) [Vissen]  (1) [Weekdieren]  (1) [Schaaldieren]  bestemd voor de kweek in de Europese Unie”] ,hetzij

(1) ["(1) [Wilde]  (1) [Weekdieren]  bestemd voor heruitzetting in de Europese Unie”] ,hetzij

(1) ["(1) [Wilde]  (1) [Vissen]  (1) [Weekdieren]  (1) [Schaaldieren]  bestemd voor "put and take"-visbedrijven in de Europese Unie”] ,hetzij

(1) ["(1) [Wilde]  (1) [Siervissen]  (1) [Weekdieren voor sierdoeleinden]  (1) [Schaaldieren voor sierdoeleinden]  bestemd voor open siervisvoorzieningen in de Europese Unie”] ,hetzij

(1) ["(1) [Vissen]  (1) [Weekdieren]  (1) [Schaaldieren]  bestemd voor heruitzetting in het wild in de Europese Unie”] ,hetzij

(1) ["(1) [Wilde]  (1) [Vissen]  (1) [Weekdieren]  (1) [Schaaldieren]  bestemd voor quarantaine in de Europese Unie”] ,hetzij

(1)(8) [Verklaring voor zendingen afkomstig uit een gebied waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen gelden, als bedoeld in de afdelingen 3 tot en met 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EGII.5

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat:

de hierboven bedoelde dieren afkomstig zijn uit een gebied waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen gelden in verband met (1) [epizoötische hematopoëtische necrose (EHN)]  (1) [virale

hemorragische septikemie (VHS)]  (1) [infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)]  (1) [infectieuze zalmanemie (ISA)]  (1) [koi-herpesvirus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]

(1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [taura-syndroom]  (1) [yellow-head-ziekte]  (1) [wittevlekkenvirus]  (1)(9) [de volgende nieuwe ziekte:   ] ;

II.5.1

de hierboven bedoelde dieren in de handel mogen worden gebracht overeenkomstig de vastgestelde bestrijdingsmaatregelen; enII.5.2

de zending wordt aangeduid met een leesbaar etiket aan de buitenkant van de container of, bij vervoer in een schip met leeftank, in het scheepsmanifest, met de in de vakken I.8 tot en met I.13 van

deel I van dit certificaat bedoelde informatie en de volgende vermelding:

II.5.3

"(1) [Wilde]  (1) [Vissen]  (1) [Weekdieren]  (1) [Schaaldieren]  afkomstig uit een gebied waarvoor ziektebestrijdingsmaatregelen gelden”.]

(1)(10) [Voorschriften voor soorten die vatbaar zijn voor voorjaarsviremie van de karper (SVC), bacterial kidney disease (BKD), infectieuze pancreatische necrose (IPN), besmetting met

Gyrodactylus salaris (GS) en besmetting met salmonid alphavirus (SAV)

II.6

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven bedoelde aquacultuurdieren:

(1) [afkomstig zijn uit een lidstaat of deel daarvan:hetzij

waar van (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV] aangifte bij de bevoegde autoriteit moet worden gedaan en meldingen van vermoede besmetting met de desbetreffende

ziekte onmiddellijk door de bevoegde autoriteit moeten worden onderzocht;

(a)

waar alle aquacultuurdieren van voor de desbetreffende ziekte(n) vatbare soorten, die in die lidstaat of dat deel daarvan zijn binnengebracht, voldoen aan de voorschriften van punt II.6 van

dit certificaat;

(b)

waar de voor de desbetreffende ziekte(n) vatbare soorten niet tegen de desbetreffende ziekte(n) zijn gevaccineerd, en(c)

(1) [die/dat, in het geval van (1) [IPN] (1) [BKD] , voldoet aan voorschriften inzake ziektevrije status, die gelijkwaardig zijn aan die van hoofdstuk VII van Richtlijn

2006/88/EG.]

hetzij(d)

(1) [die/dat, in het geval van (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , voldoet aan de voorschriften inzake ziektevrije status die zijn vastgesteld in de desbetreffende OIE-norm;]en/of

(1) [die/dat, in het geval van (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , een afzonderlijke kwekerij omvat die onder het toezicht van de bevoegde autoriteit:en/of

is leeggemaakt, gereinigd en ontsmet, en stilgelegd gedurende ten minste zes weken;(i)

is voorzien van nieuw uitgezette dieren afkomstig uit gebieden die door de bevoegde autoriteit vrij van de desbetreffende ziekte zijn verklaard;] ](ii)

(1) [in het geval van wilde waterdieren die vatbaar zijn voor(1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , aan quarantaine zijn onderworpen onder voorwaarden die ten minste gelijkwaardig zijn aan

die van Beschikking 2008/946/EG;]

en/of

D
ee

l 
II

: 
C

er
ti

fi
ce

ri
n

g
EUROPESE UNIE

1251/2008 (2016/1096) In de handel brengen van aquacultuurdieren
bestemd voor de kweek, heruitzetting, "put and take"-visbedrijven,

open siervisvoorzieningen en heruitzetting in het wild

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer

2/nl 6



(1) [in het geval van zendingen waarop GS-voorschriften van toepassing zijn, onmiddellijk voordat zij in de handel zijn gebracht, gedurende een ononderbroken periode van ten minste 14 dagen zijn

gehouden in water met een zoutgehalte van ten minste 25 promille en dat gedurende die periode geen andere levende waterdieren van de voor GS vatbare soorten zijn binnengebracht;]

en/of

(1) [in het geval van bevruchte viseieren waarop GS-voorschriften van toepassing zijn, zijn ontsmet met een methode waarvan is aangetoond dat zij doeltreffend tegen GS is.] ]en/of

(1)(11) [Voorschriften voor soorten die gevoelig zijn voor OsHV-1 μvarII.7

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven bedoelde aquacultuurdieren:

(1) [afkomstig zijn uit een lidstaat of compartiment:hetzij

waar van OsHV-1 μvar bij de bevoegde autoriteit aangifte moet worden gedaan en meldingen van vermoede infecties met die ziekte onmiddellijk door de bevoegde autoriteit moeten

worden onderzocht,

(a)

waar alle aquacultuurdieren van voor OsHV-1 μvar vatbare soorten die in die lidstaat of dat compartiment zijn binnengebracht, voldoen aan de voorschriften van punt II.7. van dit

certificaat;

(b)

(1) [die/dat voldoet aan voorschriften inzake ziektevrije status die gelijkwaardig zijn aan die van hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/88/EG;]hetzij(c)

(1) [waarvoor, indien de zendingen bestemd zijn voor een lidstaat of compartiment waarvoor een bij Besluit 2010/221/EU goedgekeurd programma geldt, ook een bij Besluit 2010/221/EU

goedgekeurd bewakingsprogramma geldt;] ]

en/of

(1) [aan quarantaine zijn onderworpen onder voorwaarden die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Beschikking 2008/946/EG.] ]en/of

Opmerkingen

Deel I:

– Vak I.12: Gebruik, indien van toepassing, het vergunningsnummer van de kwekerij of het kweekgebied in kwestie. Kies "Overige" indien het wilde waterdieren betreft.

– Vak I.13: Gebruik, indien van toepassing, het vergunningsnummer van de kwekerij of het kweekgebied in kwestie. Kies "Overige" indien bestemd voor heruitzetting in het wild.

– Vak I.19: Gebruik de toepasselijke GS-codes: 0301, 0306, 0307, 030110 of 030270.

– Vakken I.20 en I.31: Vermeld het totale aantal.

– Vak I.25: Kies de optie "Fokken" indien bestemd voor de kweek, "Heruitzetting" indien bestemd voor heruitzetting, "Gezelschapsdieren" indien bestemd voor open siervisvoorzieningen, "Heruitzetting wild"

indien bestemd voor heruitzetting in het wild, "Quarantaine" indien de aquacultuurdieren zijn bestemd voor een quarantainevoorziening en "Overige" indien bestemd voor "put and take"-visbedrijven.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

De optie "24 uur" geldt alleen voor zendingen van aquacultuurdieren die op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1251/2008 vergezeld moeten gaan van een certificaat en die overeenkomstig

de voorschriften voor het in de handel brengen van Richtlijn 2006/88/EG toestemming van de bevoegde autoriteiten hebben tot het verlaten van een gebied waarvoor de bestrijdingsbepalingen van

hoofdstuk V, afdelingen 3 tot en met 6, van Richtlijn 2006/88/EG gelden, of van een lidstaat, gebied of compartiment waarvoor een uitroeiingsprogramma geldt dat is goedgekeurd overeenkomstig

artikel 44, lid 2, van die richtlijn. In alle andere gevallen is de optie "72 uur" van toepassing.

(2)

Geldt slechts voor zendingen van aquacultuurdieren die in het wild zijn gevangen en onmiddellijk, zonder tijdelijke opslag, naar een kwekerij of een kweekgebied voor weekdieren worden vervoerd.(3)

Deel II.2 van dit certificaat geldt voor soorten die vatbaar zijn voor een of meer van de in de titel genoemde ziekten. Een lijst van vatbare soorten is opgenomen in deel II van bijlage IV bij Richtlijn

2006/88/EG.

(4)

Zendingen van wilde waterdieren mogen in de handel worden gebracht ongeacht de voorschriften in deel II.2 van dit certificaat, indien zij bestemd zijn voor een quarantainevoorziening die voldoet

aan de voorschriften van Beschikking 2008/946/EG.

(5)

Met het oog op toelating tot een lidstaat, gebied of compartiment die/dat vrij verklaard is van VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae of wittevlekkenvirus, of met een

bewakings- of uitroeiingsprogramma dat overeenkomstig artikel 44, lid 1 of 2, van Richtlijn 2006/88/EG is opgesteld, moet één van deze verklaringen worden gehandhaafd indien de zending soorten

omvat die vatbaar zijn voor of vector zijn van de ziekte(n) waarvoor een ziektevrije status of een programma geldt. Gegevens over de ziektestatus van elke kwekerij en elk kweekgebied van

weekdieren in de Unie zijn te vinden op:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Deel II.3 van dit certificaat geldt voor vectorsoorten van een of meer van de in de titel genoemde ziekten. Mogelijke vectorsoorten en de omstandigheden waaronder zendingen van deze soorten als

zendingen van vectorsoorten moeten worden beschouwd, zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1251/2008. Zendingen van mogelijke vectorsoorten mogen in de handel worden

gebracht ongeacht de voorschriften in deel II.3, indien niet aan de voorwaarden in kolom 4 van de tabel in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt voldaan of indien zij bestemd zijn voor

een quarantainevoorziening die voldoet aan de voorschriften van Beschikking 2008/946/EG.

(7)

Deel II.5 van dit certificaat geldt voor zendingen van aquacultuurdieren die op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1251/2008 vergezeld moeten gaan van een certificaat en die

overeenkomstig de voorschriften voor het in de handel brengen van Richtlijn 2006/88/EG toestemming van de bevoegde autoriteiten hebben tot het verlaten van een gebied waarvoor de

bestrijdingsbepalingen van hoofdstuk V, afdelingen 3 tot en met 6, van Richtlijn 2006/88/EG gelden, of van een lidstaat, gebied of compartiment waarvoor een uitroeiingsprogramma geldt dat is

goedgekeurd overeenkomstig artikel 44, lid 2, van die richtlijn.

(8)

Van toepassing wanneer maatregelen worden getroffen overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 2006/88/EG.(9)

Deel II.6 van dit certificaat is alleen van toepassing op zendingen, bestemd voor een lidstaat of deel daarvan die/dat als ziektevrij wordt beschouwd of waarvoor een programma is goedgekeurd bij

Besluit 2010/221/EU wat SVC, BKD, IPN, GS of SAV betreft, indien de zending soorten omvat die in deel C van bijlage II zijn opgenomen als zijnde vatbaar voor de ziekte(n) waarvoor de

ziektevrije status of het programma geldt.

(10)

Deel II.6 is ook van toepassing op zendingen van vissen van alle soorten, die afkomstig zijn uit wateren waar soorten aanwezig zijn die in deel C van bijlage II zijn opgenomen als soorten die vatbaar

zijn voor besmetting met GS, wanneer die zendingen bestemd zijn voor een lidstaat of een deel daarvan, opgenomen in bijlage I bij Besluit 2010/221/EU als zijnde vrij van GS.

Zendingen van wilde waterdieren waarvoor voorschriften in verband met SVC, SAV, IPN en/of BKD gelden, mogen in de handel worden gebracht ongeacht de voorschriften in deel II.6 van dit

certificaat indien zij bestemd zijn voor een quarantainevoorziening die voldoet aan de voorschriften van Beschikking 2008/946/EG.

Deel II.7 van dit certificaat is alleen van toepassing op zendingen, bestemd voor een lidstaat die of compartiment dat als ziektevrij wordt beschouwd of waarvoor een programma is goedgekeurd bij

Besluit 2010/221/EU wat OsHV-1 μvar betreft, indien de zending soorten omvat die in deel C van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 zijn opgenomen als zijnde vatbaar voor OsHV-1

μvar.

(11)
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De voorschriften van punt II.7 gelden niet voor zendingen die bestemd zijn voor een quarantainevoorziening die voldoet aan voorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Beschikking

2008/946/EG.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel:Naam (in hoofdletters):

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum:

Stempel
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
III.1 Datum van de contrôle III.2 Referentienummer certificaat:

III.3 Documentencontrôle: Neen Ja

EU-norm

Aanvullende garanties

Nationale eisen

Conform

Conform

Conform

Niet-conform

Niet-conform

Niet-conform

III.4 Overeenstemmingscontrôle: Neen Ja

Conform Niet-conform

III.5 Fysieke contrôle: Neen Aantal gecontroleerde dieren

Conform Niet-conform

III.6 Laboratorium tests: Neen Ja

Datum:

Getest op::

Steekproef Verdenking

Resultaten:: In afwachting hiervan Conform Niet-conform

III.7 contrôle op het welzijn Neen Ja

Conform Niet-conform

III.8 Inbreuk op de wetgeving inzake dierenwelzijn:

III.8.1 Ongeldige vervoersvergunning

II.8.2 Niet-conforme vervoermiddelen

III.8.3 Overbelading Gemiddeld oppervlak

III.8.4 Vervoertijden niet in acht genomen

III.8.5 Te weinig drinken of voer

III.8.6 Mishandeling of verwaarlozing van de dieren

III.8.7. Aanvullende maatregelen voor transporten van lange duur

III.8.8. Vaardigheidscertificaat van de bestuurder

III.8.9. Data geregistreerd in het logboek

III.8.10 Overige

III.9 Overtreding van de gezondheidswetgeving

III.9.1 Geen / Ongeldig certificaat

III.9.2 Documenten niet conform

III.9.3 Niet-geautoriseerd land

III.9.4 Niet-erkende regio / zone

III.9.5 Diersoort verboden

III.9.6 Geen aanvullende garanties

III.9.7 Bedrijf niet toegestaan

III.9.8 Zieke of verdachte dieren

III.9.9 Niet-conforme testresultaten

III.9.10 Geen / Onwettige identificatie

III.9.11 Voldoet niet aan de nationale eisen

III.9.12 Onjuist adres van de plaats van bestemming

III.9.13. Overige

III.10 Gevolgen van het vervoer voor de dieren

Aantal dode dieren:: Schatting:

Aantal niet voor vervoer geschikte dieren:: Schatting:

Aantal geboorten of abortussen::

III.11 Correctieve maatregelen

III.11.1 Vertrek uitgesteld

III.11.2 Overlaadprocedure

III.11.3 Quarantaine

III.11.4 Slacht / Euthanasie

III..11.5 Vernietiging van de karkassen / producten

III.11.6 Terugzending

III.11.7 Behandeling van de producten

III.11.8 Gebruik van de producten voor andere doeleinden

Identificatie:

III.12 Follow-up van de quarantaine

III.12.1 Slacht / Euthanasie

III.12.2 Ontslag

III.14 Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Lokale veterinaire eenheid Nr. LVE

Naam (in hoofdletters):

Hoedanigheid en titel

Datum: Handtekening:

III.13 Plaats van de contrôle

Inrichting Bedrijf Verzamelcentrum

Bedrijfsruimte van de handelaar Erkende organisatie Spermacentrum

Haven Vliegveld Punt van uitgang

Onderweg Overige

5/nl 6



6/nl 6

PLANNING

1.1 ORGANISATOR Naam en adres (a) (b) 1.2. Naam van de voor het transport verantwoordelijke persoon

1.3. Telefoon / Fax

2. VERWACHTE TOTALE DUUR (uren / dagen)

3.1 Plaats en land van VERTREK

3.2 Datum 3.3 Tijdstip

4.1 Plaats en land van BESTEMMING

4.2 Datum 4.3 Tijdstip

5.1. Diersoort 5.2. Aantal dieren 5.3 Nummer(s) van het (de) veterinaire certifica(a)te(n)

5.4 Geschat totaalgewicht van de partij (in kg) 5.5 Voor de partij voorziene totale vloeroppervlakte (in m2)

8. Handtekening van de organisator

6. Lijst van geplande rustplaatsen, overlaadplaatsen en plaatsen van uitgang

7. Ondergetekende, organisator, verklaart hierbij dat hij verantwoordelijk is voor de organisatie van bovenvermeld transport en dat hij passende

voorzieningen getroffen heeft om het welzijn van de dieren gedurende het hele transport in de zin van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

(a) Houder: zie definitie in artikel 2, onder q), van Verordening (EG) nr. 1/2005

(b) Is de organisator tevens vervoerder, dan moet het nummer van de vergunning worden vermeld

6.1. Naam van de plaatsen waar de dieren zullen rusten of

zullen worden overgeladen (incl. plaatsen van uitgang)

6.2 Aankomst 6.3 Duur (in

uren)

6.4 Naam van de vervoerder en nummer van de

vergunning (indien verschillend van de organisator)

6.5 Identificatie

Datum Uur


