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UNIÃO EUROPEIA Certificado intracomunitário
I.1. Expedidor

Nome

Endereço

País

I.2. N.° de referência do certificado I.2.a. N.º de referência local:

I.3. Autoridade Central Competente

I.4. Autoridade Local Competente

I.5. Destinatário

Nome

Endereço

País

I.6. N.º dos certificados originais associados N.º(s) dos documentos de acompanhamento

I.7. Negociante

Nome Número de aprovação

I.8. País de origem Código ISO I.9. Região de origem Código I.10. País de destino Código ISO I.11. Região de destino Código

I.12. Local de origem/Local de colheita

Exploração Centro de agrupamento Instalação do negociante

Organismo aprovado Centro de sêmen Exploração de aquicultura aprovada

Equipa de embriões Estabelecimento Outro

Nome

Endereço

Número de aprovação

Código postal

I.13. Local de destino

Exploração Centro de agrupamento Instalação do negociante

Organismo aprovado Centro de sêmen Exploração de aquicultura aprovada

Equipa de embriões Estabelecimento Outro

Nome

Endereço

Número de aprovação

Código postal

I.14. Local de carregamento

Código postal

I.15. Data e hora da partida

I.16. Meios de transporte

Avião Navio Vagão ferroviário

Veículo rodoviário Outro

Identificação:

Número(s):

I.17. Transportador

Nome

Endereço

Código postal

Número de aprovação

País membro

I.20. Número/Quantidade I.22. Número de embalagens

I.23. Identificação do contentor e nº do selo

I.21 Temperatura dos produtos

Ambiente Refrigerado Congelado

I.25. Animais/Produtos certificados para::

I.26. Trânsito por país terceiro

País terceiro Código ISO

País terceiro Código ISO

País terceiro Código ISO

Ponto de saída Código

Ponto de entrada N° da unidade do PIF

I.27. Trânsito por Estados-Membros

País membro Código ISO

País membro Código ISO

País membro Código ISO

I.28. Exportação

País terceiro Código ISO

Ponto de saída Código

I.29. Duração prevista do transporte

I.30.Plano de marcha

Sim Não

I.31. Identificação dos animais

1/pt 4

Espécie Número de identificação

Reprodução Abate Equídeos registados Outro



2/pt 4

Eu, abaixo assinado, certifico que o(s) equídeo(s) anteriormente indicado(s) satisfaz(em) as seguintes condições:

foi/foram examinado(s) nesta data e não apresenta(m) qualquer sinal clínico de doença.II.1

não é/ não são destinado(s) ao abate no âmbito de um programa de erradicação de uma doença contagiosa ou infecciosa aplicado no Estado-membro.II.2

não provém/não provêm do território ou de uma parte do território de um Estado-Membro objecto de medidas restritivas devido à peste equina;] [II.3quer(2)

provém/provêm do território ou de uma parte do território de um EstadoMembro objecto de medidas restritivas devido à peste equina e permaneceu/permaneceram

durante, pelo menos, 40 dias antes da expedição na estação de quarentena à prova de vectores de    e foi/foram submetido(s) a um teste para detecção de anticorpos do

vírus da peste equina, tal como descrito no anexo IV da Directiva 2009/156/CE, efectuado simultaneamente em amostras de sangue colhidas em duas ocasiões com um

intervalo compreendido entre 21 e 30 dias em    (inserir data) e durante os 10 dias anteriores à expedição em    (inserir data);

 [II.3quer(2)

 [com resultados negativos em cada caso, se não tiver/nãotiverem sido vacinado(s) contra a peste equina;]quer(3)

 [sem aumento do número de anticorpos, se tiver/tiverem sido vacinado(s) contra a peste equina;] ]quer(2)

não foi/não foram vacinado(s) contra a peste equina;] [II.4quer(3)

foi/foram vacinado(s) contra a peste equina em    (inserir data), [II.4quer(2)

 [pelo menos dois meses antes da certificação;]quer(3)

 [pelo menos dois meses antes da entrada na estação de quarentena;] ]quer(2)

não provém/não provêm de uma exploração objecto de uma ordem de proibição por motivos de polícia sanitária que tenha estabelecido pelo menos uma das seguintes

condições:

II.5

 [nem todos os animais, de espécies sensíveis às doenças mencionadas nas seguintes alíneas a) a g) presentes na exploração foram abatidos e a proibição durou pelo

menos:

quer(3)

no caso de equídeos suspeitos de terem contraído tripanossomíase dos equídeos,a)

 [seis meses com início na data do último contacto real ou possível com um animal doente ou infectado com Trypanosoma equiperdum;]quer(2)

 [no caso de um macho reprodutor, até o animal ter sido castrado;]quer(2)

no caso do mormo, seis meses com início no dia em que foram mortos e destruídos os equídeos infectados com a doença ou sujeitos, com resultados positivos, a um teste

de detecção do agente patogénico responsável Burkholderia mallei ou de anticorpos a esse agente patogénico;

b)

no caso de encefalomielite equina de qualquer tipo, seis meses com início no dia em que os equídeos infectados com a doença foram abatidos, excepto no caso da infecção

pelo vírus do Nilo Ocidental, caso em que o período de seis meses começa no dia em que os equídeos infectados morreram, foram removidos da exploração ou

recuperaram totalmente;

c)

no caso da anemia infecciosa, até à data em que, depois de abatidos os animais infectados, os restantes animais reagiram negativamente a um teste de Coggins efectuado

em amostras de sangue colhidas em duas ocasiões com um intervalo de três meses;

d)

no caso da estomatite vesiculosa, seis meses a contar do último caso;e)

no caso da raiva, um mês a contar do último caso;f)

no caso do carbúnculo, 15 dias a contar do último caso;]g)

 [no seguimento de casos de tripanossomíase dos equídeos, mormo, encefalomielite equina de todos os tipos, anemia infecciosa dos equinos, estomatite vesiculosa,

carbúnculo, raiva, todos os animais da exploração de espécies sensíveis à doença em causa foram abatidos ou mortos e a proibição durou 30 dias, ou 15 dias no caso do

carbúnculo, a contar da data em que, após eliminação dos animais, a desinfecção das instalações foi efectuada de modo satisfatório;]

quer(2)

o(s) equídeo(s), tanto quanto me é dado conhecer, não esteve/não estiveram em contacto com equídeos atingidos por uma doença infecciosa ou contagiosa durante os

últimos 15 dias;

II.6

aquando da inspecção, os animais supramencionados estavam aptos para serem transportados na viagem prevista, em conformidade com as disposições do Regulamento

(CE) n.º 1/2005(3).

II.7

 Equídeos expedidos em conformidade com a Decisão 2010/346/UE da ComissãoII.8

Notas

Parte I

Casa I.6: Corresponde ao número da licença CITES no caso dos equídeos indicados na convenção de Washington sobre as espécies protegidas e produtos delas derivados.

Casa I.16: Número de registo/matrícula (carruagens ferroviárias ou contentores e camiões), número do voo (avião) ou nome (navio).

Casa I.19: Usar o código adequado do Sistema Harmonizado (SH) da Organização Mundial das Alfândegas: 01.01.01 ou 01.01.06.19.

Casa I.31: Espécies: cavalos, burros, muares, zebras (incluindo respectivos cruzamentos).

Sistema de identificação: até 31 de Dezembro de 2009, corresponde a um número de identificação, como descrito no artigo 2.º da Decisão 2000/68/CE, e, a partir de 1 de Janeiro de 2010, ao número único

vitalício descrito no artigo 2.º, alínea d), e na secção 1, parte A, ponto 4, do anexo I do Regulamento (CE) n.º 504/2008.

Parte II

As informações mencionadas nos pontos II.1. a II.6. não são exigidas em caso de acordo bilateral concluído nos termos do artigo 6.° da Directiva 2009/156/CE.(1)

Riscar o que não interessa.(2)

A presente declaração não isenta os transportadores das suas obrigações em conformidade com as disposições comunitárias em vigor, nomeadamente no que diz respeito à aptidão dos

animais para serem transportados.

(3)

O presente certificado é válido por 10 dias.·

O carimbo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da utilizada nas outras menções do certificado.·

Veterinário oficial ou inspector oficial

Qualificação e cargo:Nome (em maiúsculas):

N.º da UVL associada:Unidade Veterinária Local:

Assinatura:Data:

Carimbo
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UNIÃO EUROPEIA
2009/156 Equídeos registados, equídeos de criação e de rendimento,

equídeos para abate

II. Informação sanitária II.a. N.° de referência do certificado II.b. N.º de referência local
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UNIÃO EUROPEIA Certificado intracomunitário
III.1. Data do controlo III.2. N.° de Referência do Certificado:

III.3. Controlo documental:: Não Sim

Norma comunitária

Garantias adicionais

Exigências nacionais

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Não satisfatório

Não satisfatório

Não satisfatório

III.4. Controlo de identidade: Não Sim

Satisfatório Não satisfatório

III.5. Controlo físico: Não Total de animais controlados

Satisfatório Não satisfatório

III.6. Testes laboratoriais: Não Sim

Data:

Testes para rastreio de:

Aleatórios Por suspeita

Resultados: Pendentes Satisfatório Não satisfatório

III.7. Controlo do bem-estar Não Sim

Satisfatório Não satisfatório

III.8. Infracção à legislação de bem-estar animal:

III.8.1. Autorização de transporte não válida

III.8.2. Meios de transporte não conformes

III.8.3. Densidade de carga excessiva Superfície média

III.8.4. Períodos de transporte não respeitados

III.8.5. Abeberamento ou alimentação deficientes

III.8.6. Maus tratos ou negligência para com os animais

III.8.7. Medidas complementares para os trajetos de longa duração

III.8.8. Certificado de aptidão profissional do motorista

III.8.9. Dados registrados no planeamento

III.8.10. Outra

III.9. Infracção à legislação sanitária

III.9.1. Falta de/não validade do certificado

III.9.2. Não conformidade dos documentos

III.9.3. País não autorizado

III.9.4. Região/zona não aprovada

III.9.5. Espécie proibida

III.9.6. Ausência de garantias complementares

III.9.7. Exploração não aprovada

III.9.8. Animais doentes ou suspeitos de doença

III.9.9. Resultados de análise desfavoráveis

III.9.10. Identificação inexistente ou não regulamentar

III.9.11. Não cumprimento das exigências nacionais

III.9.12. Endereço do local de destino incorrecto

III.9.13. Outra

III.10. Consequências do transporte para os animais

Número de animais mortos:: Estimativa:

Número de animais inaptos:: Estimativa:

Número de partos ou abortos::

III.11. Acções correctivas

III.11.1. Partida diferida

III.11.2. Procedimento de transferência

III.11.3. Colocação em quarentena

III.11.4. Abate / Eutanásia

III.11.5. Destruição das carcaças/produtos

III.11.6. Reexpedição

III.11.7. Tratamento dos produtos

III.11.8.7. Utilização dos produtos para outros fins

Identificação:

III.12. Destino após quarentena

III.12.1. Abate / Eutanásia

III.12.2. Libertação

III.14. Veterinário oficial ou inspector oficial

Unidade Veterinária Local N.º da UVL associada

Nome (em maiúsculas):

Qualificação e cargo

Data: Assinatura:

III.13. Local do controlo

Estabelecimento Exploração Centro de agrupamento

Instalação do comerciante Organismo aprovado Centro de sémen

Porto Aeroporto Ponto de saída

Durante o trajecto Outro
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PLANEAMENTO

1.1 Nome e endereço do ORGANIZADOR a) b) 1.2. Nome da pessoa responsável pela viagem

1.3. Telefone / Fax

2. DURAÇÃO TOTAL ESPERADA (horas / dias)

3.1 Local e país de PARTIDA

3.2 Data 3.3 Hora

4.1 Local e país de DESTINO

4.2 Data 4.3 Hora

5.1 Espécie 5.2 Número de animais 5.3 Número(s) do(s) certificado(s) veterinário(s)

5.4 Peso total estimado da remessa (em Kg) 5.5 Espaço total previsto para a remessa (em m2)

8. Assinatura do organizador

6. Lista de pontos de repouso, transferência ou saída previstos

7. Eu, o organizador, declaro pela presente ser responsável pela organização da viagem mencionada supra e ter tomado as disposições adequadas para a

salvaguarda do bem estar dos animais durante a viagem, em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) nº 1/2005

a) Organizador: ver definição estabelecida na alínea q) do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 1/2005 do Conselho

b) Caso o organizador seja um transportador, deverá ser especificado o número de autorização

6.1. Nome dos locais onde os animais repousarão ou serão

transferidos (incluindo pontos de saída)

6.2 Chegada 6.3 Duração (em

horas)

6.4 Nome e número de autorização do transportador

(se diferente do organizador)

6.5. Identificação

Data Hora


