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EUROPESE UNIE Export Gezondheidscertificaat
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. TRACES 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 Land van oorsprong ISO-code I.8 Regio van oorsprong I.9 Land van bestemming ISO-code I.10. Regio van bestemming

I.11 Plaats van oorsprong I.12 Plaats van bestemming

I.13 Plaats van lading I.14 Datum en uur van vertrek

I.15 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.16 Plaats van binnenkomst

I.17. CITES

I.18 Temperatuur producten I.19 Totaal brutogewicht I.20. Aantal verpakkingen

I.21. Nr. zegel en nr. container

I.22 Dieren / Producten gecertificeerd voor:

I.23 Doorvoer door een 3e land I.24 Voor Export

I.25 Identificatie van de goederen
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Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven beschreven dieren voldoen aan alle voorwaarden in onderstaand gezondheidscertificaat:

ALGEMENE VOORWAARDENII.1.

de dieren zijn afkomstig van een bedrijf(1) waar geen andere diersoorten worden gehouden dan varkens. Zij zijn sinds de geboorte binnen gehouden en zijn niet gevoederd of in contact

geweest met huishoudelijk of ander afval, rauwe vleesproducten, zuivelproducten of melk. Alle voeder voor deze dieren was te allen tijde binnen opgeslagen;

 (7)II.1.1.

het bedrijf van herkomst(1) van de dieren is gedurende de tijd dat zij daar verbleven, niet onderworpen aan beperkingen en/of quarantainemaatregelen met betrekking tot dierziekten die

van belang zijn in verband met de invoer van de soort in kwestie;

II.1.2.

de voor uitvoer bestemde dieren: (7)II.1.3.

zijn geboren(2) in het bedrijf van herkomst(1),] [II.1.3.1. (6)hetzij

zijn geboren in een ander bedrijf dan het bedrijf van herkomst, werden van het moederdier gescheiden en vroeg gespeend, werden gehergroepeerd voordat zij 30 dagen oud

waren, en werden in het bedrijf van herkomst opgefokt. In dit geval hadden alle bedrijven waar de biggen werden geboren, een gezondheidsstatus die gelijkwaardig was aan

die van het bedrijf van herkomst en voldeed aan alle in dit certificaat vermelde voorwaarden voor bedrijven en beslagen;]

 [II.1.3.1. (6)hetzij

de dieren werden gedurende de nodige tijd - niet minder dan dertig (30) dagen - in een door een officiële dierenarts van het land van uitvoer erkend pre-export-quarantainestation

ondergebracht voor het uitvoeren van de vereiste tests om te voldoen aan de invoervoorschriften van Canada. Deze quarantaine vóór uitvoer eindigt met de ondertekening van dit

gezondheidscertificaat door een officiële dierenarts van het land van uitvoer op het moment van uitvoer naar Canada. De dieren hebben gedurende de hele quarantaineperiode geen

symptomen van infectieuze of besmettelijke ziekten vertoond en zijn niet in contact geweest met dieren, producten of apparatuur met een lagere diergezondheidsstatus;

II.1.4.

onder toezicht van de ondertekenende officiële dierenarts:II.1.5.

zijn de dieren onverwijld van het bedrijf van herkomst(1) naar het pre-export-quarantainestation vervoerd in voertuigen of containers die waren gereinigd en ontsmet en niet in

contact waren geweest met dieren met een lagere gezondheidsstatus of met voor dieren met een lagere gezondheidsstatus gebruikte apparatuur;

(7)II.1.5.1

werd het erkende pre-export-quarantainestation grondig gereinigd en ontsmet voordat de dieren er werden binnengebracht;II.1.5.2

werden tijdens de quarantaineperiode geen dieren met een lagere gezondheidsstatus binnengebracht in het erkende pre-export-quarantainestation;II.1.5.3.

werden geen dieren uit het pre-export-quarantainestation verwijderd, tenzij dit door een officiële dierenarts van het land van uitvoer specifiek werd toegestaan(3);II.1.5.4.

zijn alle behandelingen en tests in verband met de voorwaarden van dit uitvoercertificaat uitgevoerd met behulp van steriele diergeneeskundige producten en apparatuur;II.1.5.5.

hebben de officiële veterinaire diensten van het land van uitvoer een door de eigenaar/exporteur ondertekende verklaring ontvangen dat de volgende regelingen zijn getroffen

voor het vervoer van de dieren van het pre-export-quarantainestation naar de laadhaven en naar hun eindbestemming in Canada:

II.1.5.6.

de dieren zullen van het pre-export-quarantainestation rechtstreeks naar de plaats van lading worden vervoerd in een voertuig dat vooraf is gereinigd en ontsmet;II.1.5.6.1.

tijdens het vervoer van het pre-export-quarantainestation naar de plaats van lading en verzending zullen de dieren niet in contact komen met dieren met een lagere

gezondheidsstatus of met voor dieren met een lagere gezondheidsstatus gebruikte apparatuur;

II.1.5.6.2.

de dieren zijn als volgt tegen parasieten behandeld:II.1.6.

binnen zeven (7) dagen vóór uitvoer werden de dieren met Ivermectin bij een dosering van 0,3 mg/kg lichaamsgewicht tegen inwendige en uitwendige parasieten behandeld of

hebben zij een andere behandeling ondergaan waarvoor met dat doel een vergunning is verleend en die is erkend door de centrale veterinaire autoriteiten van het land van

uitvoer;]

 [II.1.6.1.(6)hetzij

de dieren zijn met keizersnede geboren en zijn niet aan endoparasieten en ectoparasieten blootgesteld;] [II.1.6.1.(6)hetzij

alle in het pre-export-quarantainestation opgenomen dieren hebben met negatief resultaat gereageerd op alle voor uitvoer naar Canada vereiste tests als vermeld in de punten II.6 en II.7;II.1.7.

de dieren zijn binnen vierentwintig (24) uur vóór het laden met het oog op het geplande vertrek naar Canada (vertrekdatum vermeld in deel 1 van dit gezondheidscertificaat) door een

officiële dierenarts onderzocht. De dieren verkeerden in goede gezondheid, waren vrij van klinische symptomen van infectieuze (of besmettelijke) ziekten en zijn, in zoverre kan worden

vastgesteld, niet aan dergelijke ziekten blootgesteld;

II.1.8.

elk dier is individueel geïdentificeerd met een oormerk en het aantal dieren is vermeld op bladzijde 1 of in een bij dit gezondheidscertificaat gevoegde lijst;II.1.9.

AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)II.2.

de dieren zijn afkomstig uit het land van uitvoer of uit een gebied waar door de Europese Unie (EU) geen beperkingen in verband met AVP zijn ingesteld, en zijn sinds hun geboorte in het

land van uitvoer of in dat gebied gehouden;

II.2.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een gebied zijn geweest waar beperkingen in

verband met AVP gelden;

 (7)II.2.2.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving betreffende deze ziekte;II.2.3.

MOND-EN-KLAUWZEER (MKZ)II.3.

de dieren zijn afkomstig uit het land van uitvoer of uit een gebied waar door de EU geen beperkingen in verband met MKZ zijn ingesteld, en zijn sinds hun geboorte of gedurende de

laatste drie maanden in het land van uitvoer of in dat gebied gehouden;

II.3.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een gebied zijn geweest waar beperkingen in

verband met MKZ gelden;

 (7)II.3.2.

de varkens zijn niet tegen MKZ gevaccineerd;II.3.3.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving betreffende deze ziekte;II.3.4.

KLASSIEKE VARKENSPEST (KVP)II.4.

de dieren zijn afkomstig uit het land van uitvoer of uit een gebied waar door de EU ten minste de laatste drie maanden geen beperkingen in verband met KVP zijn ingesteld;II.4.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een gebied zijn geweest waar beperkingen in

verband met KVP gelden;

 (7)II.4.2.

de varkens zijn niet tegen KVP gevaccineerd en stammen niet af van gevaccineerde zeugen;II.4.3.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving betreffende deze ziekte;II.4.4.

de als landbouwhuisdier gehouden varkens die naar Canada worden uitgevoerd, zijn afkomstig van een bedrijf(1) dat zich niet bevindt in een gebied waarvoor overeenkomstig de EU-

voorschriften momenteel beperkingen gelden wegens een uitbraak van KVP in een populatie wilde varkens en waarvoor surveillance is ingesteld om de afwezigheid van KVP te

bevestigen;]

(6)(4)

[II.4.5.
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VESICULAIRE VARKENSZIEKTE (VVZ)II.5.

de dieren zijn afkomstig uit het land van uitvoer of uit een gebied waar door de EU geen beperkingen in verband met VVZ zijn ingesteld, en zijn sinds hun geboorte of gedurende de

laatste zes weken in het land van uitvoer of in dat gebied gehouden;

II.5.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een gebied zijn geweest dat niet als vrij van

VVZ wordt erkend;

 (7)II.5.2.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving betreffende deze ziekte;II.5.3.

BRUCELLOSEII.6.

het bedrijf van herkomst(1) is door het land van uitvoer vrij van brucellose verklaard;II.6.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een bedrijf zijn geweest dat niet als vrij van

brucellose wordt erkend;

 (7)II.6.2.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving betreffende deze ziekte;II.6.3.

de dieren zijn binnen dertig (30) dagen onmiddellijk voorafgaand aan de geplande vertrekdatum met negatief resultaat getest op brucellose door middel van de fluorescentiepolarisatietest

(FPA)(6), of de indirecte ELISA (iELISA)(6), of de gebufferde brucella-antigeentest (BPAT)(6), of elke andere door de OIE erkende test(5), namelijk   (naam invoegen);

II.6.4.

ZIEKTE VAN AUJESZKY (ZA) (pseudorabiës)II.7.

de EU heeft erkend dat het land van uitvoer of het gebied van herkomst vrij van ZA is, en: [II.7.1.(6)hetzij

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten (met inbegrip van ingevoerde varkens of producten daarvan) die in een niet als vrij van ZA

aangewezen gebied zijn geweest, met uitzondering van levende varkens of varkenssperma in het kader van het handelsverkeer binnen de Unie en overeenkomstig Beschikking

2001/618/EG van de Commissie of Richtlijn 90/429/EEG van de Raad, zoals gewijzigd;

(7)II.7.1.1.

de varkens zijn niet tegen ZA gevaccineerd;II.7.1.2.

het land van uitvoer voldoet volledig aan alle toepasselijke EU-wetgeving;]II.7.1.3.

het bedrijf van herkomst(1) en alle landbouwbedrijven binnen een straal van drie (3) kilometer van dat bedrijf waren gedurende twaalf (12) maanden vóór uitvoer vrij van klinische en

epidemiologische symptomen van ZA, en de volledige groep varkens is binnen dertig (30) dagen onmiddellijk voorafgaand aan de geplande vertrekdatum met negatief resultaat getest op

ZA door middel van de serumneutralisatietest (SN)(6), of de indirecte ELISA(6) of, indien relevant, een andere door het CFIA aanvaardbaar geachte test;]

 [II.7.1.(6)hetzij

BESMETTELIJKE VARKENSVERLAMMING (BV)II.8.

alle bedrijven waar de dieren de laatste twaalf (12) maanden hebben verbleven, waren gedurende zesendertig (36) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek van de dieren uit die

bedrijven vrij van klinische en epidemiologische symtomen van BV;

II.8.1.

TUBERCULOSEII.9.

het bedrijf van herkomst(1) was gedurende zesendertig (36) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek van de dieren uit dat bedrijf vrij van klinische, microbiologische,

pathologische en epidemiologische symptomen van Mycobacterium bovis;

II.9.1.

de varkens zijn niet in contact geweest met varkens of varkensproducten die afkomstig waren van een bedrijf dat niet vrij van rundertuberculose was verklaard;(7)II.9.2.

CYSTICERCUS CELLULOSAEII.10.

alle bedrijven waar de dieren de laatste twaalf (12) maanden hebben verbleven, waren gedurende twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek van de dieren uit die

bedrijven vrij van klinische en epidemiologische symtomen van Cysticercus cellulosae;

II.10.1.

TRICHINELLOSEII.11.

alle bedrijven waar de dieren de laatste twaalf (12) maanden hebben verbleven, waren gedurende twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek van de dieren uit die

bedrijven vrij van klinische en epidemiologische symtomen van Trichinella spiralis.

II.11.1.

Opmerkingen

Deel I:

het unieke door Traces toegekende referentienummer vermelden, als dit certificaat via het Traces-systeem wordt geproduceerd.Vak 1.2.a:

 het nummer van de invoervergunning vermelden.Vak I.6:

naam, adres en, indien van toepassing, erkenningsnummer van de plaats van verzending.Vak I.11:

de productcode van het geharmoniseerde systeem (GS-code) met de titel vermelden.Vak I.25:

Officiële identificatie: de dieren moeten individueel worden geïdentificeerd overeenkomstig Richtlijn 2008/71/EG van de Raad.

Geboortedatum: (dd/mm/jjjj).

Geslacht: (M = mannelijk, V = vrouwelijk).

Deel II:

Het bedrijf van herkomst wordt gedefinieerd als het laatste bedrijf waar de varkens hebben verbleven gedurende ten minste 60 dagen voordat zij in het pre-export-quarantainestation zijn

binnengebracht.

(1)

Als de dieren met keizersnede geboren zijn, wordt het bedrijf van geboorte gedefinieerd als het bedrijf waar de keizersnede plaatsvond.(2)

In geval van verwonding of ongeval. Het CFIA [Canadian Food Inspection Agency] moet worden geraadpleegd als het om een andere reden gaat. Het dier moet definitief van deze zending worden

uitgesloten.

(3)

Alleen van toepassing op lidstaten met een populatie wilde varkens.(4)
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De exporteurs worden ervan in kennis gesteld dat de dieren tijdens de quarantaine onmiddellijk na invoer in Canada zullen worden getest door middel van de fluorescentiepolarisatietest (FPA). Elk

niet-negatief dier zal opnieuw worden getest door middel van de iELISA.

(5)

Doorhalen wat niet van toepassing is.(6)

Deze waarborgen kunnen worden geboden op basis van schriftelijke verklaringen van de eigenaar en/of exporteur, naargelang van het geval, en op voorwaarde dat er geen reden is om te twijfelen aan

de waarachtigheid van de verklaringen.

(7)

Het officiële stempel en de handtekening van de officiële dierenarts moeten op elk afzonderlijk blad en ook op elke bijgevoegde lijst worden aangebracht.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel:Naam (in hoofdletters):

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum:

Stempel
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