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Den Europæiske Union Certifikat til brug ved Samhandel
I.1. Afsender

Navn

Adresse

Land

I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer:

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Land

I.6. Tilhørende originale certifikater (Nr.) Nummer på ledsagende dokumenter

I.7. Forhandler

Navn Godkendelsesnummer

I.8. Oprindelsesland ISO-kode I.9. Oprindelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesland ISO-kode I.11. Bestemmelsesregion Kode

I.12. Oprindelsessted/fangstplads

Bedrift Samlested Den handlendes anlæg

Godkendt organ Handyrsstation Godkendt akvakulturbrug

Embryoteam Virksomhed Andet

Navn

Adresse

Godkendelsesnummer

Postnr.

I.13. Bestemmelsessted

Bedrift Samlested Den handlendes anlæg

Godkendt organ Handyrsstation Godkendt akvakulturbrug

Embryoteam Virksomhed Andet

Navn

Adresse

Godkendelsesnummer

Postnr.

I.14. Indladningssted

Postnr.

I.15. Dato og klokkeslæt for afgang

I.16. Transportmidler

Fly Skib Togvogn

Køretøj Andet

Identifikation::

Nummer/ numre:

I.17. Transportør

Navn

Adresse

Postnr.

Godkendelsesnummer

Medlemsstat

I.20. Antal/mængde I.22. Antal kolli

I.23. Identifikation af container/ plombe nr.

l.21 Produktets temperatur

Omgivelse Nedkølet Frosset

I.25. Dyr attesteret som/ produkter attesteret til::

I.26. Transit gennem tredjeland

Tredjeland ISO-kode

Tredjeland ISO-kode

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

Indgangssted BIP enhedsnr.

I.27. Transit gennem medlemsstater

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

I.29. Forventet transporttid

I.30. Ruteplan

Ja Nej

I.31. Identifikation af dyr
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Dyreart Donoridentitet Opsamlingsdato(er) Mængde Kollitype

Kunstig avl
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Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter hermed følgende:

Sædopsamlingsstationen(2), hvor ovenfor beskrevne sæd til handel er opsamlet, behandlet og opbevaret, er godkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed i overensstemmelse med kapitel

I, afsnit I, punkt 1, og kapitel I, afsnit II, punkt 1, i bilag D til direktiv 92/65/EØF.

II.1.

I de sidste 30 dage før første opsamling af ovenfor beskrevne sæd frem til datoen for afsendelse af den friske eller nedkølede sæd eller frem til udløbet af opbevaringsperioden for frossen sæd på 30

dage har sædopsamlingsstationen:

II.1.1.

ligget i en medlemsstat eller, hvis der er tale om regionalisering, i en del af en medlemsstats område(1), som i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2009/156/EF(3) ikke er blevet

betragtet som angrebet af afrikansk hestepest(3)

II.1.1.1.

opfyldt kravene til bedrifter i artikel 4, stk. 5, i direktiv 2009/156/EF(3)II.1.1.2.

kun omfattet dyr af hestefamilien, der var frie for kliniske tegn på equin viral arteritis og kontagiøs equin metritis.II.1.1.3.

Der er på sædopsamlingsstationen kun indsat dyr af hestefamilien, der opfylder kravene i artikel 4 og 5 eller artikel 12-16 i direktiv 2009/156/EF(3).II.2.

Ovenfor beskrevne sæd er opsamlet fra donorhingste, som:II.3.

ikke har vist kliniske tegn på infektiøse eller smitsomme sygdomme på tidspunktet for indsættelse på stationen og den dag, hvor sæden blev opsamletII.3.1.

i 30 dage inden sædopsamlingen er blevet holdt på bedrifter, hvor ingen dyr af hestefamilien har vist kliniske tegn på equin viral arteritis eller kontagiøs equin metritis i den pågældende periodeII.3.2.

ikke har været anvendt til bedækning i mindst 30 dage inden datoen for den første sædopsamling og fra datoen for den første undersøgelse som omhandlet i punkt II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3 til

slutningen af opsamlingsperioden

II.3.3.

er blevet underkastet følgende undersøgelser, som mindst opfylder betingelserne i det relevante kapitel i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals og er udført på

prøver udtaget i henhold til et af de i punkt II.3.5 angivne programmer på et laboratorium, som er anerkendt af den kompetente myndighed:

II.3.4.

en agar-gel-immunodiffusionsprøve (Coggins-test) for equin infektiøs anæmi (EIA) med negativt resultat] [II.3.4.1.(1)enten

en ELISA for equin infektiøs anæmi (EIA) med negativt resultat] [II.3.4.1.(1)eller

en serumneutralisationsprøve for equin viral arteritis (EVA) med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:4] [II.3.4.2.(1)entenog

en virusisolationsprøve for equin viral arteritis (EVA) udført med negativt resultat på en aliquot af hele donorhingstens sæd] [II.3.4.2.(1)eller

en agensidentifikationstest for kontagiøs equin metritis (CEM) udført ved to lejligheder på prøver, der er taget med syv dages mellemrum, ved isolering af Taylorella equigenitalis

efter dyrkning i 7-14 dage fra præejakulationsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver, der som et minimum er udtaget fra forhuden, urinrøret og fossa urethrae, med

negativt resultat i hvert enkelt tilfælde

II.3.4.3.og

er blevet underkastet mindst ét af følgende prøveprogrammer(4), der er nærmere beskrevet i punkt II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3 med de resultater, der er anført i punkt II.3.4 i hvert enkelt tilfælde:II.3.5.

Donorhingsten har til stadighed opholdt sig på sædopsamlingsstationen i mindst 30 dage inden datoen for første sædopsamling og i opsamlingsperioden, og ingen dyr af hestefamilien på

sædopsamlingsstationen har været i direkte kontakt med dyr af hestefamilien med lavere sundhedsstatus end donorhingstens.

II.3.5.1.

De i punkt II.3.4 beskrevne undersøgelser er udført på prøver udtaget(5) før den første sædopsamling og mindst 14 dage efter påbegyndelsen af opholdsperioden på mindst 30 dage.

Donorhingsten har opholdt sig på sædopsamlingsstationen i mindst 30 dage inden datoen for første sædopsamling og i opsamlingsperioden, men har forladt opsamlingsstationen under stationens

dyrlæges ansvar i en sammenhængende periode på under 14 dage, og/eller andre dyr af hestefamilien på sædopsamlingsstationen har været i direkte kontakt med dyr af hestefamilien med lavere

sundhedsstatus.

II.3.5.2.

De i punkt II.3.4 beskrevne undersøgelser er udført på prøver udtaget(5) før den første sædopsamling i avlssæsonen eller opsamlingsperioden i det år, hvor ovenfor beskrevne sæd er opsamlet, idet

denne dato ligger mindst 14 dage efter påbegyndelsen af opholdsperioden på mindst 30 dage

den i punkt II.3.4.1 beskrevne prøve for equin infektiøs anæmi blev sidst udført på en blodprøve udtaget(5) højst 90 dage inden opsamlingen af ovenfor beskrevne sædog

 [en af de i punkt II.3.4.2 beskrevne prøver for equin viral arteritis blev sidst udført på en prøve udtaget(5) højst 30 dage inden opsamlingen af ovenfor beskrevne sæd](1)entenog

 [en virusisolationsprøve for equin viral arteritis er udført med negativt resultat på en aliquot af hele donorhingstens sæd udtaget(5) højst seks måneder inden indsamlingen af ovenfor

beskrevne sæd og på en blodprøve udtaget på samme dato(5), som reagerede positivt i en serumneutralisationsprøve for equin viral arteritis ved en serumfortynding på over 1:4]

(1)eller

den i punkt II.3.4.3 beskrevne undersøgelse for kontagiøs equin metritis blev sidst udført på prøver udtaget(5) højst 60 dage inden opsamlingen af ovenfor beskrevne sæd.og

De i punkt II.3.4 beskrevne undersøgelser er udført på prøver udtaget(5) før den første sædopsamling i avlssæsonen eller opsamlingsperioden i det år, hvor ovenfor beskrevne sæd er opsamletII.3.5.3.

de i punkt II.3.4 beskrevne undersøgelser blev sidst udført på prøver udtaget(5) mindst 14 dage og højst 90 dage efter opsamlingen af ovenfor beskrevne sæd.og

er blevet underkastet de i punkt II.3.5 forskrevne undersøgelser på prøver udtaget på følgende datoer:II.3.6.

Dato for udtagning af prøver til sundhedstest(5)Startdato(5
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Sæden er ikke tilsat antibiotika.] [II.4.(1)ente

n

Følgende antibiotikum eller kombination af antibiotika er tilsat for at opnå en slutkoncentration i den fortyndede sæd på mindst(6):   ] [II.4.(1)eller

Ovenfor beskrevne sæd er:II.5.

opsamlet, behandlet, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med kapitel II, afsnit I, punkt 1, og kapitel III, afsnit I, i bilag D til direktiv 92/65/EØFII.5.1.

transporteret til indladningsstedet i en forseglet beholder i overensstemmelse med kapitel III, afsnit I, punkt 1.4, i bilag D til direktiv 92/65/EØF og mærket med det nummer, der er anført i rubrik I.23.II.5.2.

Bemærkninger

Del I:

Oprindelsesstedet skal svare til den sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.Rubrik

I.12:

Bestemmelsesstedet skal svare til den sædopsamlingsstation eller sædbank eller den bedrift, som sæden er bestemt til.Rubrik

I.13:

Identifikation af beholderen og plombenummeret skal angives.Rubrik

I.23:

Donors identitet skal svare til dyrets officielle identifikation.Rubrik

I.31:

Opsamlingsdatoen angives i følgende format: dd/mm/åååå.

Centrets godkendelsesnummer skal svare til godkendelsesnummeret på den i rubrik I.12 angivne station, hvor sæden er opsamlet.

Del II:

Anvisning i udfyldelse af tabellen i punkt II.3.6:

Forkortelser:

Test for equin infektiøs anæmi (EIA) — første gangEIA-1

EIA-test — anden gangEIA-2

Test for equin viral arteritis (EVA) på blodprøve — første gangEVA-

B1

EVA-test på blodprøve –— anden gangEVA-

B2

EVA-test på sædprøve — første gangEVA-

S1

EVA-test på sædprøve — anden gangEVA-

S2

Test for kontagiøs equin metritis (CEM) — første gang — første prøveCEM-

11

CEM-test — første gang — anden prøve udtaget 7 dage efter CEM-11
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CEM-12

CEM-test - anden gang - første prøveCEM-

21

CEM-test – anden gang – anden prøve udtaget 7 dage efter CEM-21CEM-

22

Vejledning:

For hver sædidentifikation i kolonne A i nedenstående eksempel beskrives testprogrammet (II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller II.3.5.3) i kolonne B, og de relevante datoer skal angives i kolonne C og D.

Datoerne for udtagning af de nødvendige prøver til laboratorieundersøgelser forud for den første indsamling af ovenfor beskrevne sæd, jf. punkt II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, angives i øverste linje i tabellens

kolonne 5-9, dvs. rubrikkerne med EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i nedenstående eksempel.

Datoerne for udtagning af de nødvendige prøver til gentagelse af laboratorieundersøgelser, jf. punkt II.3.5.2 eller II.3.5.3 indsættes i nederste linje i tabellens kolonne 5-9, dvs. rubrikkerne med EIA-2, EVA-B2

eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i nedenstående eksempel.

Dato for udtagning af prøver til sundhedstest(5)Startdato(5

)

Testprogra

m

Identifikati

on af

sæden

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

Sædopsaml

ing

Donors

hjembedrift

2. prøve1. prøveSædprøveBlodprøve

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

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

Det ikke relevante overstreges.1)

Kun godkendte sædopsamlingsstationer, der er opført på listen på Kommissionens websted i henhold til artikel 11, stk. 4, i Rådets direktiv 92/65/EØF:2)

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

EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.3)

Programmer, der ikke er relevante for sendingen, overstreges.4)

Indsæt datoen i tabellen i punkt II.3.6 (følg anvisningerne i del II under Bemærkninger).5)

Navne og koncentrationer indsættes.6)

Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.·

Embedsdyrlæge eller officiel inspektør

Stilling og titel:Navn (med blokbogstaver):

Den lokale veterinærenheds nr.:Lokal veterinærenhed:

Underskrift:Dato:

Stempel
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Den Europæiske Union Certifikat til brug ved Samhandel
III.1. Kontroldato III.2. Certifikatets referencenr.:

III.3. Dokumentkontrol: Nej Ja

EU-standard

Supplerende garantier

Nationale krav

tilfredsstillende

tilfredsstillende

tilfredsstillende

ikke tilfredsstillende

ikke tilfredsstillende

ikke tilfredsstillende

III.4. Identitetskontrol: Nej Ja

tilfredsstillende ikke tilfredsstillende

III.5. Fysisk kontrol: Nej Antal kontrollerede dyr

tilfredsstillende ikke tilfredsstillende

III.6. Laboratorieundersøgelser: Nej Ja

Dato:

Undersøgt for::

Stikprøve Mistanke

Resultater:: Afventer tilfredsstillende ikke tilfredsstillende

III.7. Kontrol af dyrevelfærd Nej Ja

tilfredsstillende ikke tilfredsstillende

III.8. Overtrædelse af dyrevelfærdsbestemmelser:

III.8.1. Ugyldig transporttilladelse

III.8.2. Transportmidlet opfylder ikke kravene

III.8.3. Belægningsgrad overskredet Gennemsnitsareal

III.8.4. Transporttider ikke overholdt

III.8.5. Mangelfuld vanding og fodring

III.8.6. Uforsvarlig behandling af dyrene

III.8.7. Supplerende foranstaltninger til ture af lang varighed

III.8.8. Kompetancebevis for førere

III.8.9. Data registreret i logbogen

III.8.10. Andet

III.9. Overtrædelse af sundhedsbestemmelserne

III.9.1. Manglende/ugyldigt certifikat

III.9.2. Dokumenter ikke i overensstemmelse med kravene

III.9.3. Ikke-godkendt land

III.9.4. Ikke-godkendt region/zone

III.9.5. Forbudt dyreart

III.9.6. Supplerende garantier ikke opfyldt

III.9.7. Ikke-godkendt bedrift

III.9.8. Syge eller sygdomsmistænkte dyr

III.9.9. Utilfredsstillende analyseresultater

III.9.10. Manglende eller ikke-forskriftsmæssig identifikation

III.9.11. Nationale krav ikke opfyldt

III.9.12. Forkert adresse for endeligt bestemmelsessted

III.9.13. Andet

III.10. Transportens konsekvenser for dyrene

Antal døde dyr:: Anslået:

Antal uegnede dyr:: Anslået:

Antal dyr, der har født eller aborteret::

III.11. Korrigerende foranstaltninger

III.11.1. Afgangen udsat

III.11.2. Overførselsprocedurer

III.11.3. Anbringelse i karantæne

III.11.4. Aflivning

III.11.5. Destruktion af kadavere/produkter

III.11.6. Returnering

III.11.7. Behandling af produkter

III.11.8. Anvendelse af produkter til andre formål

Identifikation:

III.12. Opfølgning på karantæne

III.12.1. Aflivning

III.12.2. Frigivelse

III.14. Embedsdyrlæge eller officiel inspektør

Lokal veterinærenhed Den lokale veterinærenheds nr.

Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel

Dato: Underskrift:

III.13. Kontrolsted

Virksomhed Bedrift Samlested

Den handlendes anlæg Godkendt organ Handyrsstation

Havn Lufthavn Udgangssted

Undervejs Andet
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PLANLÆGNING

1.1 ORGANISATOR (navn og adresse) (a) (b) 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn)

1.3 Tlf./Fax

2. SAMLET FORVENTET VARIGHED (timer/dage)

3.1 Afgangssted og -land

3.2 Dato 3.3 Klokkeslæt

4.1 Bestemmelsessted og -land

4.2 Dato 4.3 Klokkeslæt

5.1 Dyreart 5.2 Antal dyr 5.3 Veterinærcertifikatnummer/-numre

5.4 Sendingens anslåede samlede vægt (i kg) 5.5 Samlet areal afsat til sendingen (i m2)

8. Organisators underskrift

6. Liste over planlagte hvile-, omladnings- og udgangssteder

7. Undertegnede (organisator) erklærer herved, at jeg er ansvarlig for planlægningen af ovennævnte transport, og at jeg i overensstemmelse med

bestemmelserne i forordning 1/2005 har truffet de fornødne foranstaltninger til at sikre dyrenes velfærd under hele transporten

(a) Organisator: Se definitionen i artikel 2, litra q), i Rådets forordning 1/2005

(b) Hvis organisatoren er en transportvirksomhed, skal autorisationsnummeret angives

6.1. Navne på de steder, hvor dyrene vil kunne hvile eller

skal omlades

6.2 Ankomst 6.3 Varighed

(i timer)

6.4 Transportvirksomhedens navn og

autorisationsnummer (hvis forskellige fra

6.5 identifikation

Dato Klokkeslæt


