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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 Mængde

Konsum
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Generelle kravII.1

Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at de akvakulturdyr eller produkter deraf, der er nævnt i del I i dette certifikat:

opfylder kravene vedrørende omsætning i henhold til Rådets direktiv 2006/88/EF.II.1.1

(1)(2) [Krav vedrørende arter, der er modtagelige for egtvedsyge (VHS), infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), infektiøs lakseanæmi (ISA), koi-herpesvirus (KHV), Marteilia refringens,

Bonamia ostreae og/eller fiskedræber

II.2

Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at ovennævnte akvakulturdyr eller produkter deraf:

(1) har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri(t) for (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[Fiskedræber]  i henhold til kapitel VII i direktiv 2006/88/EF.]

II.2.1

Transportbetingelser og mærkningskravII.3

Undertegnede officielle inspektør bekræfter følgende:

Ovennævnte akvakulturdyr eller produkter derafII.3.1

er anbragt under forhold, herunder med hensyn til vandkvalitet, der ikke ændrer deres sundhedsstatusi)

opfylder de relevante almindelige betingelser for transport af dyr i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005.ii)

Transportbeholderen eller brøndbåden er ved pålæsningen ren og desinficeret eller anvendes for første gang.II.3.2

Sendingen er identificeret med en læselig etiket, som er anbragt på ydersiden af containeren eller, hvis sendingen transporteres med brøndbåd, i ladningsmanifestet, med de relevante

oplysninger som angivet i rubrik I.8-I.13 i del I i nærværende certifikat samt følgende påtegning:

II.3.3

"(1) [Fisk]  (1) [Bløddyr]  (1) [Krebsdyr]  bestemt til (1) [videreforarbejdning]  (1) [ekspeditionscentre eller lignende virksomheder]  (1) [renseanlæg eller lignende virksomheder]  før konsum i

EU"].

(1)(3) [Erklæring for sendinger med oprindelse i et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerII.4

Undertegnede officielle inspektør bekræfter følgende:

(1) [Ovennævnte dyr er blevet undersøgt inden for 24 timer før pålæsning og udviste ikke kliniske tegn på sygdom] ,entenII.4.1

(1) [for så vidt der er tale om æg/bløddyr, kommer fra et akvakulturbrug eller et område med opdræt af bløddyr, hvor der i henhold til fortegnelserne for det pågældende

akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr ikke er sygdomsproblemer] ;

eller

Ovennævnte dyr har oprindelse i et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende (1) [epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)]  (1) [epizootisk hæmatopoietisk

nekrose (EHN)]  (1) [egtvedsyge (VHS)]  (1) [infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)]  (1) [Infektiøs lakseanæmi (ISA)]  (1) [koi-herpesvirus (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus

marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [Taura-syndrom]  (1) [yellowhead]  (1) [fiskedræber]  (1)(4) [følgende nye sygdom]:   ] ;

II.4.2

Det er tilladt i henhold til de gældende bekæmpelsesforanstaltninger at bringe ovennævnte dyr i omsætning.II.4.3

Sendingen er identificeret med en læselig etiket, som er anbragt på ydersiden af containeren eller, hvis sendingen transporteres med brøndbåd, i ladningsmanifestet, med de relevante

oplysninger som angivet i rubrik I.8-I.13 i del I i nærværende certifikat samt følgende påtegning:

II.4.4

"(1) [Fisk]  (1) [Bløddyr]  (1) [Krebsdyr]  med oprindelse i et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger"]

(1)(5) [Krav vedrørende arter, der er modtagelige for OsHV-1 μvarII.5

Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at ovennævnte akvakulturdyr:

(1) [har oprindelse i en medlemsstat eller et segment:enten

hvor OsHV-1 μvar skal anmeldes til den kompetente myndighed, og indberetninger af mistanke om infektion med sygdommen straks skal undersøges af den kompetente

myndighed

a)

hvor alle akvakulturdyr af arter, der er modtagelige for OsHV-1 μvar, som indføres i den pågældende medlemsstat eller det pågældende segment, opfylder kravene i punkt II.5 i

nærværende certifikat

b)

(1) [som opfylder betingelser vedrørende sygdomsfrihed, der svarer til betingelserne i kapitel VII i direktiv 2006/88/EF]entenc)

(1) [som i tilfælde af sendinger bestemt til en medlemsstat eller et segment, der er omfattet af et program godkendt ved afgørelse 2010/221/EU, også selv er omfattet

af et overvågningsprogram godkendt ved afgørelse 2010/221/EU]  ]

og/eller

(1) [har været anbragt i karantæne under betingelser, der mindst svarer til betingelserne i beslutning 2008/946/EF.] ]eller

Bemærkninger

Del I:

Rubrik I.12 og I.13: I givet fald angives autorisationsnummeret for det/den pågældende akvakulturbrug, område med opdræt af bløddyr eller virksomhed.•

Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 eller 0307.•

Rubrik I.20 og I.31: Mængden angives som det samlede antal.•

Del II:

Det ikke relevante overstreges.(1)

Punkt II.2 i dette certifikat er relevant for arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i det pågældende punkt. Del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF indeholder en

liste over modtagelige arter.

(2)

For at sendingen skal kunne tillades indført i en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri(t) for VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller fiskedræber,

eller som er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram udarbejdet i henhold til artikel 44, stk. 1 eller 2, i direktiv 2006/88/EF, skal denne erklæring kunne fremvises, såfremt

sendingen indeholder arter, der er modtagelige for den eller de sygdomme, medlemsstaten/zonen/segmentet har status som værende fri(t) for, eller som programmet/programmerne vedrører,

medmindre sendingen er bestemt til forarbejdningsvirksomheder, der er autoriseret i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF, eller til ekspeditionscentre, renseanlæg eller lignende

virksomheder, som er udstyret med et system til spildevandsrensning, der inaktiverer de pågældende patogener, eller hvor spildevandet gennemgår andre typer behandling, der nedbringer

risikoen for sygdomsoverførsel til naturlige vandområder til et acceptabelt niveau.

Data om sygdomsstatus for de enkelte akvakulturbrug og områder med opdræt af bløddyr i EU findes på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Punkt II.4 i dette certifikat er relevant for sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf, der i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 skal ledsages af et certifikat, og som i

henhold til bestemmelserne vedrørende omsætning i direktiv 2006/88/EF har den kompetente myndigheds tilladelse til at forlade et område, der er underkastet bekæmpelsesbestemmelserne i

afdeling 3-6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en zone eller et segment med et udryddelsesprogram, der er godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2, i samme direktiv.

(3)

Gælder, når de relevante foranstaltninger er truffet i henhold til artikel 41 i direktiv 2006/88/EF.(4)

Punkt II.5 i dette certifikat er kun relevant for sendinger, der er bestemt til ekspeditionscentre, renseanlæg eller lignende virksomheder i medlemsstater eller segmenter, der anses for at være

sygdomsfrie, eller for hvilke der er godkendt et program ved afgørelse 2010/221/EU vedrørende OsHV-1 μvar, og forudsat at sendingen indeholder arter, der er opført i del C i bilag II til

forordning (EF) nr. 1251/2008 som værende modtagelige for OsHV-1 μvar.

(5)
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Den Europæiske Union

350/2011 (1251/2008) Omsætning af akvakulturdyr eller produkter
deraf til konsum

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b. Lokalt referencenummer
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Kravene i punkt II.5 gælder ikke for sendinger bestemt til ekspeditionscentre, renseanlæg eller lignende virksomheder, som er udstyret med et system til spildevandsrensning, der er valideret af

den kompetente myndighed, og som inaktiverer kappebærende vira eller nedbringer risikoen for sygdomsoverførsel til naturlige vandområder til et acceptabelt niveau.

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

350/2011 (1251/2008) Omsætning af akvakulturdyr eller produkter
deraf til konsum

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b. Lokalt referencenummer
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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

4/da 5



5/da 5

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


