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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

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr. GIP

I.27 Doorvoer door de lidstaten

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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Officiële identificatie Paspoortnummer

Fokken Slacht Productie
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 [Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hierbij dat aan alle toepasselijke bepalingen van Richtlijn 64/432/EEG is voldaan en dat de in deel I beschreven dieren met name aan de volgende

voorwaarden voldoen:]

(1)hetzij

 [Op basis van de informatie in een officieel document of een certificaat waarvan de afdelingen A en B zijn ingevuld door de officiële dierenarts of de erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor

het bedrijf van oorsprong, verklaart ondergetekende, officieel dierenarts, dat aan alle toepasselijke bepalingen van Richtlijn 64/432/EEG is voldaan en dat de in deel I beschreven dieren met name aan

de volgende voorwaarden voldoen:]

(1)(2)hetzij

Afdeling AII.1.

De dieren komen uit een bedrijf (bedrijven) van oorsprong en een gebied (gebieden) waarvoor overeenkomstig de Unie- of nationale wetgeving geen verbod of beperking geldt in verband

met runderziekten.

II.1.1.

De dieren zijn fok- of gebruiksrunderen en [II.1.2.(1)hetzij

hebben volgens de beschikbare gegevens gedurende de laatste 30 dagen of - als ze minder dan 30 dagen oud zijn - vanaf de geboorte in het bedrijf (de bedrijven) van oorsprong

verbleven, en tijdens deze periode is geen enkel uit een derde land ingevoerd dier het bedrijf (de bedrijven) binnengebracht, tenzij dit volledig van alle andere dieren in het

bedrijf (de bedrijven) afgezonderd is geweest;

II.1.2.1.

komen uit een beslag dat (beslagen die) officieel tuberculosevrij is (zijn), enII.1.2.2.

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of een gedeelte van het grondgebied daarvan waar een toezichtnetwerk bestaat dat is erkend

krachtens Uitvoeringsbesluit   /  /EU van de Commissie (nummer invullen);]

 [II.1.2.2.1.(1)

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of in een gedeelte van het grondgebied daarvan die/dat krachtens Besluit   /  /  van de Commissie

(nummer invullen) erkend is als officieel tuberculosevrij in overeenstemming met punt 4 van bijlage A, deel I, van Richtlijn 64/432/EEG;]

 [II.1.2.2.2(1)en/of

zijn minder dan 6 weken oud;] [II.1.2.2.3.(1)en/of

zijn ten minste 6 weken oud en zijn tijdens de 30 dagen voorafgaand aan hun vertrek uit het bedrijf van oorsprong, met name op    (datum invullen), in

overeenstemming met artikel 6, lid 2, onder a), van Richtlijn 64/432/EEG met negatief resultaat getest op tuberculose;]

 [II.1.2.2.4.(1)en/of

komen uit een beslag dat (beslagen die) officieel brucellosevrij is (zijn), enII.1.2.3.

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of een gedeelte van het grondgebied daarvan waar een toezichtnetwerk bestaat dat is erkend

krachtens Uitvoeringsbesluit   /  /EU van de Commissie (nummer invullen);]

 [II.1.2.3.1.(1)

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of in een gedeelte van het grondgebied daarvan die/dat krachtens Besluit   /  /   van de Commissie

(nummer invullen) erkend is als officieel brucellosevrij in overeenstemming met punt 7 van bijlage A, deel II, van Richtlijn 64/432/EEG;]

 [II.1.2.3.2.(1)en/of

zijn gecastreerd en/of minder dan 12 maanden oud;] [II.1.2.3.3.(1)en/of

zijn ten minste 12 maanden oud en zijn tijdens de 30 dagen voorafgaand aan hun vertrek uit het bedrijf van oorsprong, met name op    (datum invullen), in

overeenstemming met artikel 6, lid 2, onder b), van Richtlijn 64/432/EEG met negatief resultaat getest op brucellose;]

 [II.1.2.3.4.(1)en/of

komen uit een beslag dat (beslagen die) officieel vrij van endemische runderleukose is (zijn), enII.1.2.4.

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of een gedeelte van het grondgebied daarvan waar een toezichtnetwerk bestaat dat is erkend

krachtens Uitvoeringsbesluit   /  /EU van de Commissie (nummer invullen);]

 [II.1.2.4.1.(1)

het bedrijf bevindt (de bedrijven bevinden) zich in een lidstaat of in een gedeelte van het grondgebied daarvan die/dat krachtens Besluit   /  /   van de Commissie

(nummer invullen) erkend is als officieel vrij van endemische runderleukose in overeenstemming met bijlage D, deel I, punt E, van Richtlijn 64/432/EEG.]

 [II.1.2.4.2.(1)en/of

zijn minder dan 12 maanden oud;] [II.1.2.4.3.(1)en/of

zijn ten minste 12 maanden oud en zijn tijdens de 30 dagen voorafgaand aan hun vertrek uit het bedrijf van oorsprong, met name op    (datum invullen), in

overeenstemming met artikel 6, lid 2, onder c), van Richtlijn 64/432/EEG met negatief resultaat getest op endemische runderleukose.] ]

 [II.1.2.4.4.(1)en/of

De dieren zijn slachtdieren afkomstig uit een beslag dat (beslagen die) officieel tuberculosevrij en officieel vrij van endemische runderleukose is (zijn), en [II.1.2.(1)hetzij

komen uit een beslag dat (beslagen die) officieel brucellosevrij is (zijn);] [II.1.2.1.(1)

zijn gecastreerd.] ] [II.1.2.2.(1)en/of

Afdeling BII.2.

De beschrijving van de zending in deze afdeling stemt overeen met de informatie die is opgenomen in de punten I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 en I.31.

Afdeling C(4) [II.3.

De dieren zijn overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 64/432/EEG op    (datum invullen) gedurende de 24 uur voorafgaand aan hun geplande vertrek geïnspecteerd en vertoonden

geen klinische tekenen van een besmettelijke ziekte.

II.3.1.

De dieren komen uit een bedrijf (bedrijven) en, indien toepasselijk, een erkend verzamelcentrum, alsook uit een gebied (gebieden) waarvoor overeenkomstig de Unie- of nationale

wetgeving geen verbod of beperking geldt in verband met runderziekten.

II.3.2.

De dieren voldoen aan de aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis overeenkomstig artikel     (artikelnummer invullen) van Besluit  /  /   van de Commissie

(nummer invullen).]

 [II.3.3.(1)

De dieren hebben niet langer dan zes dagen in het erkende verzamelcentrum verbleven.II.3.4.

Er worden regelingen getroffen voor het vervoer van de dieren in vervoermiddelen die zodanig gebouwd zijn dat uitwerpselen, strooisel of voeder van de dieren niet uit het voertuig

kunnen lopen of vallen, en die onmiddellijk na elk vervoer van dieren of van een product dat de gezondheid van de dieren kan aantasten, en indien nodig vóór het laden van de dieren, zijn

gereinigd en ontsmet met behulp van door de bevoegde autoriteit officieel toegelaten ontsmettingsmiddelen;

II.3.5.

Op het ogenblik van de inspectie waren de dieren waarop dit gezondheidscertificaat betrekking heeft, geschikt om voor de op    (datum  invullen) geplande reis te worden vervoerd

overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

(5)(6)II.3.6

.

Dit certificaat:II.3.7.

is geldig gedurende 10 dagen vanaf de datum van inspectie in het bedrijf van oorsprong of in het erkende verzamelcentrum in de lidstaat van oorsprong;] [II.3.7.1.(1)hetzij

verstrijkt overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 64/432/EEG op    (datum invullen).] ] [II.3.7.1.(1)hetzij

De dieren zijn direct afkomstig uit een spermacentrum dat voldoet aan Richtlijn 88/407/EEG;] [II.3.8.(1)

De dieren moeten worden verzonden naar Zwitserland en zij: [II.3.9.(1)

worden geïdentificeerd met behulp van een permanent identificatiesysteem waardoor hun moeder en hun beslag van oorsprong kunnen worden opgespoord en op grond waarvan kan

worden vastgesteld dat zij geen directe afstammelingen zijn van koeien die lijden aan of vermoedelijk lijden aan boviene spongiforme encefalopathie en die zijn geboren in de twee jaar

voorafgaand aan de diagnose;

zijn niet afkomstig van een veestapel die wegens een vermoeden van boviene spongiforme encefalopathie wordt onderzocht;

zijn geboren na 1 juni 2001.]
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 [II.4. ‘  (dieren) in overeenstemming met   (artikel 4, lid 1, onder a), b) of c), aangeven wat van toepassing is) van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 van de Commissie betreffende maatregelen op

het gebied van de diergezondheid in verband met nodulaire dermatose in sommige lidstaten’.]

(1)

 [II.5. ‘   (dieren) in overeenstemming met artikel 5, lid 1, van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 van de Commissie betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met

nodulaire dermatose in sommige lidstaten’.]

(1)

Blue tongue (BT):Uitzonderingen op het verplaatsingsverbod

BT-1: Dieren in overeenstemming met artikel  7 (1)  of   7 (2)(a)   of  7 (2)(b)   of  7 (2)(c) of 7(2a)(a) of 7(2a)(b) of 7(2a)(c)   (aangeven wat van toepassing is) van Verordening (EG) nr. 1266/2007.

BT-2:  Dieren / sperma / eicellen  en  embryo's  (aangeven wat van toepassing is) in overeenstemming met artikel  8 (1)(a)  of  8 (1)(b)  of  8 (4)  of  8 (5a)  (aangeven wat van toepassing is) van

Verordening (EG) nr. 1266/2007.

BT-3:  Behandeling met insecticide/insectwerend middel   ( naam van het product invullen) op   (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 Verordening (EG) nr. 1266/2007.

- BTA1: Het dier (de dieren) is (zijn) tot de verzending in een seizoensgebonden bluetonguevrij gebied gehouden tijdens de seizoensgebonden vectorvrije periode die begon op    (datum vermelden)

sinds hun geboorte of gedurende ten minste 60 dagen  en zijn dan, in voorkomend geval (aangeven wat van toepassing is), overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual en met negatieve resultaten aan

een test voor de opsporing van ziekteverwekkers op uiterlijk zeven dagen vóór de verzending genomen monsters onderworpen overeenkomstig  Bijlage III, deel A, punt 1, bij Verordening (EG) nr.

1266/2007.

- BTA2: Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 2, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007

- BTA3:  Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007

- BTA4: Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007

- BTA5: Dier(en) gevaccineerd tegen bluetongueserotype(s)    (serotype(s) invullen) met    (naam van het vaccin invullen) met een  geïnactiveerd / gemodificeerd levend  vaccin (aangeven wat van

toepassing is) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 5, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.

- BTA6: Dier(en) onderworpen aan een serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual voor de opsporing van antilichamen tegen het bluetonguevirusserotype    (serotype vermelden) in

overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 6, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.

- BTA7: Dier(en) onderworpen aan een specifieke serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial Manual voor de opsporing van antilichamen tegen alle aanwezige of wellicht aanwezige

bluetonguevirusserotypes    (serotypes vermelden) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 7, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007.

- BTA8:   'Het dier is (de dieren zijn) niet drachtig.' , of  'Het dier is (de dieren zijn) drachtig en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n)    (van punt  5 ,  6  en  7  vóór de inseminatie of dekking,  of

van punt 3 ; aangeven wat van toepassing is).'

Opmerkingen

·               De afdelingen A en B van het certificaat worden gestempeld en ondertekend door:

o     de officiële dierenarts van het bedrijf van oorsprong, indien deze niet de officiële dierenarts is die afdeling C ondertekent; of

o     de erkende dierenarts van het bedrijf van oorsprong waar de lidstaat van oorsprong een toezichtnetwerksysteem heeft ingevoerd dat overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Richtlijn 64/432/EEG is erkend; of

o     de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor het erkende verzamelcentrum op de dag van vertrek van de dieren.

·               Afdeling C wordt gestempeld en ondertekend door de officiële dierenarts van:

o     het bedrijf van oorsprong; of

o     het erkende verzamelcentrum in de lidstaat van oorsprong; of

o     het erkende verzamelcentrum in een lidstaat van doorvoer bij het invullen van het certificaat van verzending van dieren naar de lidstaat van bestemming.

Deel I:

Vermeld het volgnummer (de volgnummers) van het gezondheidscertificaat dat (de gezondheidscertificaten die) is (zijn) opgesteld op de dag van de gezondheidsinspectie in het bedrijf

(de bedrijven) van oorsprong in de lidstaat (lidstaten) van herkomst en waarvan de dieren in de zending waarvoor dit gezondheidscertificaat in een verzamelcentrum in de lidstaat van

doorvoer wordt afgegeven, zoals omschreven in artikel 5, lid 5, van Richtlijn 64/432/EEG, vergezeld gaan.

Vak I.6:•

Invullen indien van toepassing.Vak I.7:•

Bedrijfsruimte van de handelaar wordt uitsluitend in het geval van slachtdieren als Plaats van oorsprong aangeduid.Vak I.12:•

In het geval van slachtdieren wordt hetzij Verzamelcentrum, hetzij Instelling als Plaats van bestemming aangeduid, zoals omschreven in artikel 7 van Richtlijn 64/432/EEG.Vak I.13:•

Vermeld bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing).Vak I.23:•

Officiële identificatie: vermeld voor elk dier in de zending de unieke identificatiecode, zoals beschreven in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 911/2004, die is weergegeven op de

zichtbare identificatiemiddelen die zijn aangebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1760/2000.

Vak I.31:•

Paspoortnummer: indien de bevoegde autoriteit voorlopige paspoorten voor dieren van minder dan 4 weken oud heeft toegestaan overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 911/2004,

dient u voor elk dier in de zending het nummer van het voorlopige paspoort te vermelden. Voor elk dier dat vergezeld gaat van een paspoort dat is afgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a),

van Verordening (EG) nr. 1760/2000 is het invullen van het paspoortnummer facultatief.

Deel II:

Schrappen indien niet van toepassing.(1)

Te ondertekenen door de officiële dierenarts in het verzamelcentrum na de controle van de documenten en identiteit van dieren die aankomen met een officieel document of een certificaat waarvan de

afdelingen A en B zijn ingevuld. In andere gevallen wordt dit punt geschrapt.

(2)

Te vermelden indien de vervoersafstand langer is dan 65 km.(3)

Schrappen indien het certificaat wordt gebruikt voor de verplaatsing van dieren binnen de lidstaat van oorsprong en indien alleen de afdelingen A en B zijn ingevuld en ondertekend.(4)

Indien een zending in een verzamelcentrum wordt samengesteld uit dieren die op verschillende data geladen zijn, geldt als begindatum van het transport van de gehele zending de vroegste datum

waarop een deel van de zending het bedrijf van oorsprong heeft verlaten.

(5)
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Deze verklaring ontslaat de vervoerder niet van de verplichtingen die krachtens de geldende regelgeving van de Unie op hem rusten, met name wat betreft de geschiktheid van de dieren voor

transport.

(6)

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

·                    De vereiste details van dit certificaat moeten op de dag van de afgifte van het certificaat en uiterlijk binnen 24 uur na die afgifte in TRACES worden ingevoerd.

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


