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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 Identiteit donor Datum(s) van verzameling Hoeveelheid Aard van de verpakking
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Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:

het spermacentrum(2), waar het hierboven omschreven, voor de handel bestemde sperma is gewonnen, behandeld en opgeslagen, is erkend door en staat onder toezicht van de bevoegde

autoriteit overeenkomstig bijlage D, hoofdstuk I, onder I, punt 1, en onder II, punt 1, bij Richtlijn 92/65/EEG(3);

II.1.

gedurende de periode van 30 dagen vóór de eerste winning van het hierboven omschreven sperma tot en met de datum waarop het verse of gekoelde sperma is verzonden of tot de opslagperiode

van minimaal 30 dagen voor bevroren sperma is verstreken, gold voor het spermacentrum het volgende:

II.1.1.

het was gelegen op het grondgebied of, in geval van regionalisatie, op een deel van het grondgebied(1) van een lidstaat dat niet overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a) en b), van Richtlijn

2009/156/EG(4) als besmet met paardenpest was aangemerkt;

II.1.1.1.

het voldeed aan de in artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2009/156/EG vastgelegde voorwaarden voor bedrijven;II.1.1.2.

het herbergde uitsluitend paardachtigen die vrij waren van klinische symptomen van equiene virusarteritis en besmettelijke baarmoederontsteking;II.1.1.3.

alleen paardachtigen die voldeden aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 of de artikelen 12 tot en met 16 van Richtlijn 2009/156/EG zijn tot het centrum toegelaten;II.2.

het hierboven omschreven sperma is afkomstig van donorhengsten:II.3.

die bij de toelating tot het spermacentrum en op de dag van de spermawinning geen klinische symptomen van besmettelijke ziekten vertoonden;II.3.1.

die de laatste 30 dagen vóór de spermawinning hebben verbleven in bedrijven waar in die periode geen enkele paardachtige klinische symptomen van equiene virusarteritis of besmettelijke

baarmoederontsteking heeft vertoond;

II.3.2.

die gedurende ten minste 30 dagen vóór de datum van de eerste spermawinning en tussen de datum van de eerste monsterneming als bedoeld onder II.3.5.1, II.3.5.2 of II.3.5.3 en het eind van de

winningsperiode niet voor natuurlijke dekking zijn gebruikt;

II.3.3.

die de volgende tests hebben ondergaan die ten minste voldoen aan de eisen van het desbetreffende hoofdstuk van het Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals van de

OIE en zijn uitgevoerd in een door de bevoegde autoriteit erkend laboratorium, waarvan de accreditering overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees

Parlement en de Raad(5) geldt voor de hierna bedoelde tests:

II.3.4.

voor infectieuze anemie (EIA), een agargel-immunodiffusietest (AGID- of cogginstest) of een enzymgekoppelde immuunadsorbent-techniek (Elisa) voor het opsporen van infectieuze anemie

bij paardachtigen, met negatief resultaat;

II.3.4.1.

voor equiene virusarteritis (EVA),II.3.4.2.

een serumneutralisatietest, met negatief resultaat bij een serumverdunning van 1:4;] [II.3.4.2.1.(1)hetzij

een virusisolatietest, door middel van een polymerasekettingreactie (PCR) of real-time PCR, uitgevoerd op een gedeelte van het volledige sperma van de donorhengst, met

negatief resultaat;]

 [II.3.4.2.2.(1)en/of

voor de opsporing van de verwekker van besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden (CEM), een test uitgevoerd op drie monsters (swabs) die op twee verschillende tijdstippen met een

tussenpoos van ten minste 7 dagen van de penisschacht, de urethra en de fossa urethralis van de donorhengst worden genomen.

II.3.4.3.

De monsters zijn in geen geval eerder dan 7 dagen (systemische behandeling) of 21 dagen (lokale behandeling) na de antimicrobiële behandeling van de donorhengst genomen en zijn vóór

verzending naar het laboratorium in een transportmedium met actieve kool, zoals het Amies-medium, geplaatst. In het laboratorium hebben zij met negatief resultaat tests ondergaan voor:

de isolatie van Taylorella equigenitalis na kweek in microaerofiele omstandigheden gedurende ten minste 7 dagen, die wordt gemaakt binnen 24 uur na het nemen van de

monsters van het donordier of binnen 48 uur indien de monsters tijdens het transport koel worden bewaard;]

 [II.3.4.3.1.(1)hetzij

opsporing van het genoom van Taylorella equigenitalis door middel van een PCR of real-time PCR, uitgevoerd binnen 48 uur na het nemen van de monsters van het

donordier;]

 [II.3.4.3.2.(1)en/of

waarbij steeds ten minste een van de onder II.3.5.1., II.3.5.2. en II.3.5.3. omschreven testprogramma’s is uitgevoerd, met de onder II.3.4. vermelde resultaten:II.3.5.

de donorhengst was zonder onderbreking in het spermacentrum aanwezig gedurende ten minste de laatste 30 dagen vóór de datum van de eerste winning en gedurende de winningsperiode van

het hierboven omschreven sperma, en geen van de paardachtigen in het centrum is rechtstreeks in contact gekomen met paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus dan de donorhengst.

(6) [II.3.5.1.

De onder II.3.4. omschreven tests zijn uitgevoerd met monsters van de donorhengst die ten minste eenmaal per jaar aan het begin van het fokseizoen of vóór de eerste winning van sperma dat

bedoeld is voor de handel in vers, gekoeld of ingevroren sperma en niet eerder dan 14 dagen na de aanvang van het verblijf van ten minste 30 dagen vóór de eerste spermawinning zijn

genomen(7).]

de donorhengst was ten minste 30 dagen vóór de datum van de eerste winning en gedurende de winningsperiode van het hierboven omschreven sperma in het centrum aanwezig, maar heeft dit

onder verantwoordelijkheid van de dierenarts van het centrum voor een aaneengesloten periode van minder dan 14 dagen verlaten, en/of andere paardachtigen in het spermacentrum zijn

rechtstreeks in contact gekomen met paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus.

(6) [II.3.5.2.

De onder II.3.4. omschreven tests zijn uitgevoerd met monsters van de donorhengst die ten minste eenmaal per jaar aan het begin van het fokseizoen of vóór de eerste winning van sperma dat

bedoeld is voor de handel in vers, gekoeld of ingevroren sperma en niet eerder dan 14 dagen na de aanvang van het verblijf van ten minste 30 dagen vóór de eerste spermawinning zijn

genomen(7)

De donorhengst heeft gedurende de periode van winning van het sperma dat bedoeld is voor de handel in vers, gekoeld of ingevroren sperma de onder punt II.3.4. omschreven tests ondergaan:en

een van de onder punt II.3.4.1. omschreven tests voor het opsporen van infectieuze anemie bij paardachtigen, voor het laatst uitgevoerd op een bloedmonster dat niet meer dan

90 dagen voordat het hierboven omschreven sperma werd gewonnen, is genomen(7);

(a)

equiene virusarteritis;(b)

 [een van de onder punt II.3.4.2. omschreven tests werd voor het laatst uitgevoerd op een monster dat niet eerder dan 30 dagen voordat het hierboven

omschreven sperma werd gewonnen, is genomen(7);]

(1)hetzij

 [een van de onder punt II.3.4.2.2. omschreven tests is uitgevoerd op een gedeelte van het volledige sperma van de donorhengst dat niet eerder is verkregen

dan zes maanden voordat het hierboven omschreven sperma werd gewonnen(7), terwijl een tijdens die zes maanden(7) genomen bloedmonster op een

serumneutralisatietest op equiene virusarteritis met een serumverdunning van meer dan 1:4, een positieve reactie gaf;]

(1)hetzij

een van de onder punt II.3.4.3. omschreven tests voor het opsporen van besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden is voor het laatst uitgevoerd op drie monsters (swabs)

die niet meer dan 60 dagen voordat het hierboven omschreven sperma werd gewonnen, zijn genomen(7);

(c)

 [op twee verschillende tijdstippen, met een tussenpoos van ten minste 7 dagen;](1)hetzij

 [eenmaal, door middel van een PCR of real-time PCR.] ](1)hetzij

De donorhengst voldoet niet aan de voorwaarden van bijlage D, hoofdstuk II, punt 1.6., onder a) en b), bij Richtlijn 92/65/EEG en het sperma is gewonnen voor de handel in bevroren sperma.(6) [II.3.5.3.

De onder II.3.4.1., II.3.4.2. en II.3.4.3. omschreven tests zijn uitgevoerd op monsters van de donorhengst die ten minste eenmaal per jaar aan het begin van het fokseizoen(7) worden genomen,

de onder II.3.4.1. en II.3.4.3. omschreven tests zijn niet eerder dan 14 dagen en niet later dan 90 dagen na de datum van winning van het sperma uitgevoerd met monsters van de donorhengst die

gedurende de opslagperiode van het sperma van ten minste 30 dagen na de datum van de winning ervan en vóór het sperma uit het spermacentrum wordt afgevoerd, zijn genomen(7);

en

 [de onder II.3.4.2. omschreven tests voor equiene virusarteritis zijn niet eerder dan 14 dagen en niet later dan 90 dagen na de datum van winning van het

hierboven omschreven sperma uitgevoerd met monsters die gedurende de opslagperiode van het sperma van ten minste 30 dagen na de datum van de winning

ervan en vóór het sperma uit het spermacentrum wordt afgevoerd, zijn genomen(7);]

(1)hetzijen

D
ee

l 
II

: 
C

er
ti

fi
ce

ri
n

g
EUROPESE UNIE

2010/470 (2015/261) Sperma van paardachtigen – Deel A

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

2/nl 6



 [als het gaat om een voor equiene virusarteritis seropositieve donorhengst is met een virusisolatietest, PCR of real-time PCR, uitgevoerd op monsters van een

deel van het volledige sperma die tweemaal per jaar met een tussenpoos van ten minste 4 maanden van de donorhengst zijn genomen, bevestigd dat het dier

geen virus uitscheidt, en de donorhengst met positief resultaat heeft gereageerd op een serumneutralisatietest voor het opsporen van equiene virusarteritis bij

een serumverdunning van ten minste 1 op 4.] ]

(1)hetzij

waarbij de onder II.3.5 omschreven tests zijn uitgevoerd op monsters die op de volgende data zijn genomen:II.3.6.

Datum bemonstering voor gezondheidstests(7)Begindatum(7)TestprogrammaIdentificatie van het sperma

 CEM II.3.4.3. EVA II.3.4.2.EIA II.3.4.1.SpermawinningVerblijf donor

2. Monster1. MonsterSpermamonsterBloedmonster

aan het sperma zijn geen antibiotica toegevoegd.] [II.4.(1)hetzij

aan het sperma is het volgende antibioticum of mengsel van antibiotica toegevoegd om in het uiteindelijke verdunde sperma een concentratie te verkrijgen van minimaal(8):   ;] [II.4.(1)hetzij

het hierboven omschreven sperma is:II.5.

gewonnen, behandeld, opgeslagen en vervoerd in overeenstemming met de eisen van bijlage D, hoofdstuk II, onder I, punt 1, en hoofdstuk III, onder I, bij Richtlijn 92/65/EEG;II.5.1.

indien het om bevroren sperma gaat, opgeslagen gedurende ten minste 30 dagen na de datum van de winning van het sperma;II.5.2.

naar de plaats van lading verzonden in een verzegelde container, met inachtneming van bijlage D, hoofdstuk III, onder I, punt 1.4, bij Richtlijn 92/65/EEG, met het nummer dat in vak I.23 is

vermeld.

II.5.3.

Opmerkingen

Deel I:

plaats van oorsprong: het spermacentrum waar het sperma is gewonnen.Vak I.12.:
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plaats van bestemming: het spermacentrum of spermaopslagcentrum of het bedrijf waarvoor het sperma bestemd is.Vak I.13.:

identificatie van container en zegelnummer vermelden.Vak I.23.:

identiteit donor: de officiële identificatie van het dier;Vak I.31.:

datum van winning vermelden als dd/mm/jjjj.

Deel II:

Toelichting voor het invullen van de tabel in II.4.6:

Afkortingen:

eerste test op infectieuze anemie bij paardachtigen (EIA)EIA-1

tweede test op EIAEIA-2

eerste bloedmonstertest op equiene virusarteritis (EVA)EVA-B1

tweede bloedmonstertest op EVAEVA-B2

eerste spermamonstertest op EVAEVA-S1

tweede spermamonstertest op EVAEVA-S2

eerste test op besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden (CEM), eerste monsterCEM-11

eerste test op CEM, tweede monster, 7 dagen na CEM-11 genomenCEM-12

tweede test op CEM, eerste monsterCEM-21

tweede test op CEM, tweede monster, 7 dagen na CEM-21 genomenCEM-22

Instructies

Voor al het sperma met dezelfde identificatie in kolom A in het onderstaande voorbeeld moeten de testprogramma’s (II.3.5.1., II.3.5.2. en/of II.3.5.3.) worden vermeld in kolom B, waarbij de desbetreffende data

in de kolommen C en D worden ingevuld.

De data waarop de monsters voor laboratoriumonderzoek zijn genomen vóór de eerste winning van het hierboven omschreven sperma, zoals aangegeven onder II.3.5.1., II.3.5.2. en II.3.5.3., worden ingevuld in

de bovenste regel van de kolommen 5 tot en met 9 van de tabel, dat wil zeggen de vakken waar in het onderstaande voorbeeld EIA-1, EVA-B1 of EVA-S1 en CEM-11 en CEM-12 is ingevuld.

De data waarop de monsters voor een tweede laboratoriumonderzoek zijn genomen zoals aangegeven onder II.3.5.2. of II.3.5.3. worden ingevuld in de onderste regel van de kolommen 5 tot en met 9 van de

tabel, dat wil zeggen de vakken waar in het onderstaande voorbeeld EIA-2, EVA-B2 of EVA-S2 en CEM-21 en CEM-22 is ingevuld.

Datum bemonstering voor gezondheidstests(7)Begindatu

m(7)

Testprogra

mma

Identificatie van het

sperma

CEM II.3.4.3.EVA

II.3.4.2.

EIA

II.3.4.1.

Spermawin

ning

Verblijf

donor

2. Monster1. MonsterSpermamo

nster

Bloedmons

ter

CEM-12CEM-11EVA-S1EVA-B1EIA-1DCBA

CEM-22CEM-21EVA-S2EVA-B2EIA-2

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

Alleen erkende spermacentra die overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Richtlijn 92/65/EEG vermeld staan op de volgende website van de Commissie:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.(3)

PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.(4)

PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.(5)

De programma’s die niet voor de zending gelden, moeten worden doorgehaald.(6)

Datum invullen in de tabel in punt II.3.6. (zie de toelichting in deel II van de opmerkingen).(7)

Namen en concentraties invullen.(8)

De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op het certificaat.·

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
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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


