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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

1/nl 5

Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd)

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie
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Ondergetekende,  officieel dierenarts(1) / dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit(1)  verklaart hetgeen volgt:

de in vak I.31 omschreven dieren voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en waren op het tijdstip van inspectie geschikt om

voor de geplande reis te worden vervoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.

II.1

 de herkauwer(s) (1)/ Suidae (1) die niet onder  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) of  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad(1) valt (vallen) (1): [II.2.(1)hetzij

behoort (behoren) tot de soort   ;a)

vertoonde(n) bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor het dier (de dieren) gevoelig is (zijn);b)

is (zijn) afkomstig van   een officieel vrij van tuberculose (1)/  officieel vrij van brucellose (1) of  vrij van brucellose (1)  zijnd beslag (1)/  bedrijf (1)

waarvoor geen beperkingen in verband met varkenspest gelden of van een bedrijf waar het dier/de dieren met negatief resultaat  de tests bedoeld in artikel 6,

lid 2, onder b)  (1)/  de test bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d)  (1), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad heeft/hebben ondergaan.]

c)

de vogels, andere dan bedoeld in Richtlijn 2009/158/EG van de Raad, [II.2.(1)(2)hetzij

vertoonden bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor zij gevoelig zijn;a)

voldoen aan de voorschriften van artikel 7 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad;b)

voldoen aan Beschikking 2007/598/EG van de Commissie, zijn tegen aviaire influenza gevaccineerd op    (datum) met het vaccin    (naam) en zijn afkomstig

van een bedrijf waar in de afgelopen twaalf maanden tegen aviaire influenza is gevaccineerd.]

c)

de lagomorfen [II.2.(1)hetzij

vertoonden bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor zij gevoelig zijn;a)

voldoen aan de voorschriften van artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.]b)

de honden [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending

geen tekenen van ziekten;

a)

zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie

tegen rabiës, die is uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en

de Raad en eventuele latere herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie;]]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er

zijn nog geen 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad

van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met voor rabiës

vatbare wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een

rabiësvaccin heeft toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad;]  ] ;

 [ii)(1)hetzij

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;d)

zijn, gezien de geplande bestemming van de dieren die is vermeld in vak I.10, of in vak I.11 wanneer regionalisering wordt toegepast, behandeld tegen

Echinococcus multilocularis overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie] ; ]

 [e)(1)en

de  katten  (1)/  fretten  (1) [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending

geen tekenen van ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste 12 weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie

tegen rabiës, die is uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en

de Raad en eventuele latere herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie]  ]

 [c)(1)hetzij

zijn minder dan 12 weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er

zijn nog geen 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad], en

 [c)(1)hetzij

de lidstaat van bestemming heeft het publiek er overeenkomstig punt b) van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees

Parlement en de Raad van in kennis gesteld dat hij het verkeer van dergelijke dieren op zijn grondgebied toelaat; en zij gaan vergezeld van

i)

een aan dit certificaat gehechte verklaring van de eigenaar(3) dat de dieren van de geboorte tot het tijdstip van verzending niet in contact zijn gekomen met

voor rabiës vatbare wilde dieren;]

 [ii)(1)hetzij

het moederdier, waarvan zij nog afhankelijk zijn, en uit het paspoort van het moederdier kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een

rabiësvaccin heeft toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de

Raad;] ]

 [ii)(1)hetzij

gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie;]d)

de  honden (1)/ katten (1)/  fretten (1) zijn bestemd voor een in vak I.13 omschreven instelling die of instituut of centrum dat overeenkomstig bijlage C bij

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is erkend, en

 [II.2.(1)hetzij

vertoonden ten tijde van het onderzoek door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts binnen 48 uur vóór het tijdstip van verzending

geen tekenen van ziekten;

a)

 zijn gemerkt overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;b)

 gaan vergezeld van een paspoort dat is opgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie.]c)

De aanvullende garanties ten aanzien van de in bijlage B(4) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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EUROPESE UNIE

92/65 (2013/518) EI Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

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

vrijstelling van het verplaatsingsverbodBluetongue (BT):

Dieren in overeenstemming met artikel  7, lid 1, of 7, lid 2, onder a),  of  7, lid 2, onder b), of  7, lid 2, onder c), of 7, lid 2 bis, onder a), of 7, lid 2 bis, onder b), of  7, lid 2 bis, onder c),

(aangeven wat van toepassing is) van Verordening (EG) nr. 1266/2007.

Dieren in overeenstemming met artikel  8, lid 1, onder a),  of  8, lid 1, onder b),  of  8, lid 4,  of  8, lid 5 bis, (aangeven wat van toepassing is) van Verordening (EG) nr. 1266/2007.

Behandeling met insecticide/insectwerend middel   (naam van het product invullen) op   (datum invullen) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1266/2007.

Dier(en) in overeenstemming met artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/2007.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

  "Het dier is (de dieren zijn) niet drachtig"  of "Het dier is (de dieren zijn) mogelijk drachtig en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n)     (van de punten  5 ,  6  en  7  vóór de inseminatie of

dekking, of van punt 3 ; aangeven wat van toepassing is)".

Opmerkingen

Deel I:

Nummer(s) van de begeleidende documenten: CITES, indien van toepassing.Vak I.6.:

Gebruik de juiste GN-code: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Vak I.19.:

Identificatiesysteem: de dieren moeten zoveel mogelijk individueel geïdentificeerd zijn, maar voor kleine dieren kan worden volstaan met identificatie van de partij. Kies voor

honden, katten en fretten "paspoort".

Vak I.31.:

Identificatienummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de alfanumerieke code van de tatoeage of de transponder.

Paspoortnummer: Vermeld voor honden, katten en fretten de unieke alfanumerieke code van het paspoort.

Deel II:

Doorhalen wat niet van toepassing is.(1)

De certificatievoorschriften gelden alleen voor vogels die in het kader van een bij Beschikking 2007/598/EG van de Commissie goedgekeurd programma voor preventieve vaccinatie zijn ingeënt

tegen aviaire influenza.

(2)

De verklaring waarnaar in punt II.2 wordt verwezen en die moet worden vastgehecht aan het certificaat, wordt overeenkomstig het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013

van de Commissie opgesteld.

(3)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(4)

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

Dit certificaat is 10 dagen geldig vanaf de datum van ondertekening door de officiële dierenarts of dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van oorsprong en die erkend is door de bevoegde autoriteit.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel:Naam (in hoofdletters):

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum:

Stempel
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92/65 (2013/518) EI Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

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.9.13. 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


