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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 Categorie Identificatie Leeftijd Aantal verpakkingen Hoeveelheid

Slacht
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Verklaring inzake de diergezondheidII.1.

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het hierboven beschreven pluimvee:

 [voldoet aan de artikelen 11 en 18 van Richtlijn 2009/158/EG van de Raad;]hetzija)(1)

 [voldoet aan artikel 11 onder a), b) en c), en artikel 18 van Richtlijn 2009/158/EG van de Raad;]hetzij(1)(2)

voldoet aan artikel 15, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/158/EG van de Raad;b)(3)

voldoet aan (de) Besluit(en)   /  /EU van de Commissie tot vaststelling van aanvullende garanties ten aanzien van    (ziekte(n) vermelden) overeenkomstig artikel 16 of artikel 17

van Richtlijn 2009/158/EEG van de Raad;

c)(4)

 [niet is ingeënt tegen Newcastle disease;]hetzijd)(1)

 [is ingeënt tegen Newcastle disease met:hetzij(1)

  (naam en type (levend of geïnactiveerd) van de in het vaccin/de vaccins gebruikte NDV-stam)

op    (datum) op de leeftijd van   weken;]

voldoet aan artikel 13 van Richtlijn 2009/158/EG van de Raad.e)(5)

Verklaring inzake de volksgezondheidII.2.

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het hierboven beschreven pluimvee:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad is getest op salmonellaserotypen die van belang zijn voor de volksgezondheid.(6)

Datum van de laatste bemonstering van het koppel waarvan het testresultaat bekend is:

Resultaat van alle testen in het koppel:

 [positief.]hetzij(1)(7)

 [negatief.]hetzij(1)(7)

Aanvullende gezondheidsverklaringII.3.

Deze zending voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Beschikking 2006/415/EG van de Commissie.II.3.1.(1)

Deze zending voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Beschikking 2006/563/EG van de Commissie.II.3.2.(1)

Deze zending voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Besluit   /  /EU van de Commissie betreffende vaccinatie tegen aviaire influenza.II.3.3.(1)(8)

Opmerkingen

Deel I:

registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer of naam van het schip.Vak I.16.:

de juiste GS-codes gebruiken: 01.05, 01.06.39.Vak I.19.:

categorie: kies een van de volgende categorieën: raszuivere dieren/grootouderdieren/ouderdieren/legkippen/mestdieren/andere.Vak I.31.:

identificatie: identificatie van het ouderkoppel en merknaam.

leeftijd: leeftijd van het pluimvee bij benadering invullen.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

Alleen van toepassing als aan II.3.1. of II.3.2. is voldaan.(2)

Certificeren in geval van verzending naar een lidstaat met een door de EU erkende status als lidstaat waar niet tegen Newcastle disease wordt ingeënt, momenteel Finland en Zweden; zo niet moet

deze verwijzing worden doorgehaald.

(3)

Invullen indien van toepassing.(4)

Als de zending bestemd is voor Finland of Zweden; zo niet moet deze verwijzing worden doorgehaald.(5)

De garanties in punt II.2. gelden alleen voor slachtpluimvee van de soort Gallus gallus en voor kalkoenen.(6)

Als een of meer van de resultaten voor Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium positief waren tijdens de levensduur van het koppel, aangeven als positief.(7)

Geldt alleen voor lidstaten waar volgens een door de EU goedgekeurd vaccinatieprogramma tegen aviaire influenza wordt ingeënt.(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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2011/214 Slachtpluimvee

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. Locaal referentienummer
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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.9.14 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


