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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
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Espécie Identidade dos doadores  Data(s) de recolha Quantidade Tipo de embalagem

Reprodução artificial
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O abaixo assinado, veterinário oficial, certifica que:

O centro de colheita de sémen(2) em que o sémen acima descrito foi colhido, tratado e armazenado para comércio foi aprovado e é supervisionado pela autoridade competente em conformidade

com o anexo D, capítulo I, secção I, ponto 1, e secção II, ponto 1, da Diretiva 92/65/CEE(3);

II.1.

no período de 30 dias anterior à data da primeira colheita do sémen acima descrito até à data em que o sémen fresco ou refrigerado foi expedido ou, no caso de sémen congelado, até ao final do

período mínimo de armazenagem de 30 dias, o centro de colheita de sémen:

II.1.1.

estava situado no território ou, em caso de regionalização, numa parte do território(1) de um Estado-Membro que não eram considerados infetados com peste equina em conformidade com o

artigo 5.º, n.º 2, alíneas a) e b), da Diretiva 2009/156/CE(4),

II.1.1.1.

respeitava as condições aplicáveis a uma exploração estabelecidas no artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva 2009/156/CE,II.1.1.2.

continha apenas equídeos isentos de sinais clínicos de arterite viral dos equídeos e metrite contagiosa dos equídeos.II.1.1.3.

Apenas foram admitidos no centro equídeos que cumprem as condições dos artigos 4.º e 5.º ou dos artigos 12.º a 16.º da Diretiva 2009/156/CE.II.2.

O sémen acima descrito foi colhido de garanhões dadores que:II.3.

não apresentaram qualquer sinal clínico de doenças infeciosas ou contagiosas aquando da admissão no centro de colheita de sémen e no dia da colheita do sémen;II.3.1.

foram mantidos, durante um período de 30 dias anterior à data de colheita de sémen, em explorações onde nenhum equídeo apresentou qualquer sinal clínico de arterite viral dos equídeos ou de

metrite contagiosa dos equídeos durante esse período;

II.3.2.

não foram utilizados para reprodução natural durante um período de pelo menos 30 dias antes da data da primeira colheita de sémen, nem a partir das datas da primeira amostra referidas nos

pontos II.3.5.1, II.3.5.2 ou II.3.5.3 até ao final do período de colheita;

II.3.3.

foram submetidos aos testes, que respeitam pelo menos os requisitos do capítulo pertinente do Manual de Testes de Diagnóstico e Vacinas para Animais Terrestres da OIE, realizados num

laboratório reconhecido pela autoridade competente e cujos testes em seguida referidos estão incluídos na sua acreditação em conformidade com o artigo 12.º do Regulamento (CE)

n.º 882/2004(5), do seguinte modo:

II.3.4.

para a anemia infeciosa dos equídeos (AIE), um teste de imunodifusão em ágar-gel (teste AGID ou de Coggins) ou um ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para a anemia infeciosa

dos equídeos, com resultado negativo,

II.3.4.1.

para a arterite viral dos equídeos (AVE),II.3.4.2.

um teste de seroneutralização com resultado negativo a uma diluição serológica de um para quatro,] [II.3.4.2.1.(1)quer

um teste de isolamento do vírus por reação em cadeia da polimerase (PCR) ou por PCR em tempo real efetuado com resultado negativo numa alíquota de todo o sémen do

garanhão dador,]

 [II.3.4.2.2.(1)e/quer

para a metrite contagiosa dos equídeos (MCE), um teste de identificação de agentes, efetuado em três amostras (esfregaços) tomadas do garanhão dador em duas ocasiões, com um intervalo não

inferior a 7 dias, pelo menos do prepúcio, da uretra e da fossa glandis.

II.3.4.3.

As amostras não foram colhidas, em caso algum, antes de decorridos 7 dias (tratamento sistémico) ou 21 dias (tratamento local) após o tratamento do garanhão dador com antimicrobianos e

foram colocadas num meio de transporte com carvão ativado, como o Amies, antes da expedição para o laboratório onde foram submetidas, com resultado negativo, a um teste de:

isolamento de Taylorella equigenitalis após cultura em condições microaerofílicas durante pelo menos 7 dias, instalada no prazo de 24 horas depois da colheita das amostras do

animal dador, ou 48 horas, se as amostras forem mantidas sob refrigeração durante o transporte,]

 [II.3.4.3.1.(1)quer

deteção do genoma de Taylorella equigenitalis por PCR ou PCR em tempo real, realizado no período de 48 horas após a colheita das amostras do animal dador;] [II.3.4.3.2.(1)e/quer

foram submetidos, com os resultados especificados no ponto II.3.4 em cada caso, a pelo menos um dos programas de testes pormenorizados nos pontos II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, da seguinte

maneira:

II.3.5.

o garanhão dador residiu ininterruptamente no centro de colheita de sémen pelo menos durante um período de 30 dias anterior à data da primeira colheita e durante o período de colheita do

sémen acima descrito, e nenhum equídeo do centro de colheita de sémen contactou diretamente com equídeos de estatuto sanitário inferior ao do garanhão dador.

(6) [II.3.5.1.

Os testes descritos no ponto II.3.4 foram realizados em amostras colhidas(7) do garanhão dador pelo menos uma vez por ano no início da época de reprodução ou antes da primeira colheita de

sémen destinado ao comércio de sémen fresco, refrigerado ou congelado e não antes de 14 dias após a data de início do período de residência de pelo menos 30 dias anterior à data da primeira

colheita de sémen,]

o garanhão dador residiu no centro de colheita de sémen durante um período de pelo menos 30 dias anterior à data da primeira colheita e durante o período de colheita do sémen acima descrito,

mas saiu do centro sob a responsabilidade do veterinário do centro durante um período ininterrupto inferior a 14 dias, e/ou outros equídeos do centro de colheita de sémen contactaram

diretamente com equídeos de estatuto sanitário inferior.

(6) [II.3.5.2.

Os testes descritos no ponto II.3.4 foram realizados em amostras colhidas(7) do garanhão dador pelo menos uma vez por ano no início da época de reprodução ou antes da primeira colheita de

sémen destinado ao comércio de sémen fresco, refrigerado ou congelado e não antes de 14 dias após a data de início do período de residência de pelo menos 30 dias anterior à data da primeira

colheita de sémen,

durante o período de colheita do sémen destinado ao comércio de sémen fresco, refrigerado ou congelado, o garanhão dador foi submetido aos testes descritos no ponto II.3.4, da seguinte

maneira:

e

para a anemia infeciosa dos equídeos, um dos testes descritos no ponto II.3.4.1 foi realizado pela última vez numa amostra de sangue tomada(7) não mais de 90 dias antes da

data da colheita do sémen acima descrito,

a)

para a arterite viral dos equídeos:b)

 [um dos testes descritos no ponto II.3.4.2 foi realizado pela última vez numa amostra tomada(7) não mais de 30 dias antes da data da colheita do sémen

acima descrito,]

(1)quer

 [um dos testes descritos no ponto II.3.4.2.2 foi realizado numa alíquota de todo o sémen do garanhão dador tomada(7) não mais de seis meses antes da data

da colheita do sémen acima descrito, e uma amostra de sangue tomada(7) do garanhão dador durante o período de seis meses obteve uma reação positiva a

um teste de seroneutralização para a arterite viral dos equídeos a uma diluição serológica de mais de um para quatro,]

(1)quer

para a metrite contagiosa dos equídeos, um dos testes descritos no ponto II.3.4.3 foi realizado pela última vez em três amostras (esfregaços) tomadas(7) não mais de 60 dias

antes da data da colheita do sémen acima descrito

c)

 [em duas ocasiões com pelo menos 7 dias de intervalo,](1)quer

 [numa única ocasião e submetidas a um PCR ou a um PCR em tempo real,] ](1)quer

o garanhão dador não satisfaz as condições estabelecidas no anexo D, capítulo II, ponto 1.6, alíneas a) e b), da Diretiva 92/65/CEE e o sémen for colhido para o comércio de sémen congelado.(6) [II.3.5.3.

Os testes descritos nos pontos II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3.4.3 foram realizados em amostras tomadas(7) do garanhão dador pelo menos uma vez por ano no início da época de reprodução,

os testes descritos nos pontos II.3.4.1 e II.3.4.3 foram realizados em amostras tomadas(7) do garanhão dador durante o período de armazenagem do sémen, com um mínimo de 30 dias após a

data de colheita do sémen, e antes de o sémen ser retirado do centro de colheita de sémen, não menos de 14 dias e não mais de 90 dias depois da colheita do sémen acima descrito,

e

 [os testes para a arterite viral dos equídeos descritos no ponto II.3.4.2 foram realizados em amostras tomadas(7) durante o período de armazenagem do

sémen, com um mínimo de 30 dias após a data de colheita do sémen, e antes de o sémen ser retirado do centro de colheita de sémen ou utilizado, não menos

de 14 dias e não mais de 90 dias depois da colheita do sémen acima descrito;]

(1)quere
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 [a fase não contagiosa de um garanhão dador seropositivo relativamente à arterite viral dos equídeos foi confirmada por um teste de isolamento do vírus,

PCR ou PCR em tempo real, efetuado com resultado negativo em amostras de uma alíquota de todo o sémen do garanhão dador tomadas(7) duas vezes por

ano, com um intervalo mínimo de quatro meses, tendo o garanhão dador reagido com resultado positivo a uma diluição serológica de, pelo menos, um para

quatro num teste de seroneutralização para a arterite viral dos equídeos;] ]

(1)quer

foram submetidos aos testes previstos no ponto II.3.5 em amostras tomadas nas seguintes datas:II.3.6.

Data de amostragem para os testes(7)Data de início(7)Programa de testesIdentificação do sémen

 MCE II.3.4.3. AVE II.3.4.2.AIE II.3.4.1Colheita de sémenResidência do dador

2.ª amostra1.ª amostraAmostra de sémenAmostra de sangue

Não se adicionaram antibióticos ao sémen.] [II.4.(1)quer

Adicionou-se o seguinte antibiótico, ou a seguinte combinação de antibióticos, para produzir uma concentração no sémen diluído final não inferior a(8):   .] [II.4.(1)quer

O sémen acima descrito:II.5.

foi colhido, tratado, armazenado e transportado em condições que satisfazem os requisitos do anexo D, capítulo II, secção I, ponto 1, e capítulo III, secção I, da Diretiva 92/65/CEE;II.5.1.

no caso do sémen congelado, foi armazenado durante um período mínimo de 30 dias após a data de colheita do sémen;II.5.2.

foi enviado para o local de carregamento num contentor selado em conformidade com o anexo D, capítulo III, secção I, ponto 1.4, da Diretiva 92/65/CEE e que ostenta o número indicado na

casa I.23.

II.5.3.

Notas

Parte I:

O local de origem corresponde ao centro de colheita de sémen de onde o sémen é originário.Casa I.12:
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O local de destino corresponde ao centro de colheita ou armazenagem de sémen ou à exploração de destino do sémen.Casa I.13:

Indicar a identificação do contentor e o número do selo.Casa I.23:

A identificação do dador corresponde à identificação oficial do animal.Casa I.31:

A data de colheita é indicada no seguinte formato: dd/mm/aaaa.

Parte II:

Indicações para o preenchimento do quadro constante do ponto II.3.6:

Abreviaturas:

Teste para a anemia infeciosa dos equídeos (AIE), primeira ocasião.AIE-1

Teste para a AIE, segunda ocasião.AIE-2

Teste para a arterite viral dos equídeos (AVE) em amostra de sangue, primeira ocasião.AVE-SA1

Teste para a AVE em amostra de sangue, segunda ocasião.AVE-SA2

Teste para a AVE em amostra de sémen, primeira ocasião.AVE-SE1

Teste para a AVE em amostra de sémen, segunda ocasião.AVE-SE2

Teste para a metrite contagiosa dos equídeos (MCE), primeira ocasião, primeira amostra.MCE-11

Teste para a MCE, primeira ocasião, segunda amostra tomada 7 dias depois do MCE-11.MCE-12

Teste para a MCE, segunda ocasião, primeira amostra.MCE-21

Teste para a MCE, segunda ocasião, segunda amostra tomada 7 dias depois do MCE-21.MCE-22

Instruções:

Para cada sémen identificado na coluna A no exemplo infra, o programa de testes (pontos II.3.5.1, II.3.5.2 e/ou II.3.5.3) deve ser descrito na coluna B, e as colunas C e D devem ser preenchidas com as datas

exigidas.

As datas em que as amostras foram tomadas para os testes laboratoriais antes da primeira colheita do sémen acima descrito, como exigido nos pontos II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, devem ser indicadas na linha

superior das colunas 5 a 9 do quadro, ou seja, nas casas identificadas com AIE-1, AVE-SA1 ou AVE-SE1 e MCE-11 e MCE-12 no exemplo em baixo.

As datas em que as amostras foram tomadas para a repetição dos testes laboratoriais, conforme exigido no ponto II.3.5.2 ou no ponto II.3.5.3, devem ser indicadas na linha inferior das colunas 5 a 9 do quadro,

ou seja, as casas AIE-2, AVE-SA2 ou AVE-SE2 e MCE-21 e MCE-22 no exemplo em baixo.

Data de amostragem para os testes(7)Data de

início(7)

Programa

de testes

Identificação do sémen

MCE II.3.4.3AVE

II.3.4.2

AIE

II.3.4.1

Colheita de

sémen

Residência

do dador

2.ª amostra1.ª amostraAmostra de

sémen

Amostra de

sangue

MCE-12MCE-11AVE-SE1AVE-SA1AIE-1DCBA

MCE-22MCE-21AVE-SE2AVE-SA2AIE-2

Riscar o que não interessa.(1)

Apenas centros de colheita de sémen aprovados constantes da lista prevista no artigo 11.º, n.º 4, da Diretiva 92/65/CEE, disponível no sítio Web da Comissão:(2)

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

JO L 268 de 14.9.1992, p. 54.(3)

JO L 192 de 23.7.2010, p. 1.(4)

JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.(5)

Riscar o(s) programa(s) que não se aplique(m) à remessa.(6)

Indicar a data no quadro do ponto II.3.6 (seguir indicações constantes da parte II das Notas).(7)

Indicar os nomes e as concentrações.(8)

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 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


