
 

EUROPESE UNIE Export Gezondheidscertificaat 

I.1 Verzender I.2.a. TRACES referentienummmer::  

Naam 
Adres 

Land 

I.2 Referentienummer certificaat 

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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(EEU) Veterinair certificaat voor de uitvoer van varkenssperma van de 

EUROPESE UNIE EU naar de douane-unie 

 II. Informatie over de gezondheid 

Ondergetekende, overheids-/officieel dierenarts, verklaart het volgende: 
II.1. administratieve 

gebieden: 
 II.1.1. die officieel vrij zijn van de volgende besmettelijke dierziekten: 
·         Afrikaanse varkenspest — gedurende de laatste 36 maanden in de EU-lidstaat of in het administratieve gebied overeenkomstig de indeling in regio's, of gedurende de laatste 12 maanden in de EU-lidstaat 

of in het administratieve gebied als de afwezigheid van de ziekte is bevestigd door de gegevens van epizoötische en entomologische monitoring; 

II.a Referentienummer certificaat II.b. TRACES referentienummmer: 

Het sperma dat naar de douane-unie wordt uitgevoerd, is gewonnen van klinisch gezonde dieren afkomstig van een spermacentrum/spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige inseminatie) 

en/of 

 

·         mond-en-klauwzeer en klassieke varkenspest — gedurende de laatste 12 maanden op het grondgebied van de EU-lidstaat of in het administratieve gebied overeenkomstig de indeling in regio's; 
·         vesiculaire varkensziekte — gedurende de laatste 24 maanden in het land of in het administratieve gebied overeenkomstig de indeling in regio's, of gedurende de laatste 9 maanden op voorwaarde dat een 

ruimingsbeleid is toegepast in het land of in het administratieve gebied overeenkomstig de indeling in regio's; 
·         de ziekte van Aujeszky — gedurende de laatste 12 maanden in het spermacentrum/de spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige inseminatie); 
·         tuberculose en brucellose — gedurende de laatste 6 maanden in het spermacentrum/de spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige inseminatie); 

II.1.2. waar zich geen gevallen van de volgende besmettelijke ziekten hebben voorgedaan: 
·         leptospirose — gedurende de laatste 3 maanden in het spermacentrum/de spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige 

inseminatie); ·         miltvuur — gedurende de laatste 20 dagen in het spermacentrum/de spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige 

inseminatie); 
·         abortus blauw en besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) — gedurende de laatste 6 maanden in het spermacentrum/de spermacentra (centrum/centra voor kunstmatige inseminatie). 
II.2. Beren waarvan sperma is gewonnen, werden ten minste 30 dagen vóór de winning van het sperma in het bovengenoemde spermacentrum/de bovengenoemde spermacentra gehouden en zijn niet 

gebruikt voor natuurlijke dekking. 
II.3. In de inrichtingen (spermacentra/centra voor kunstmatige inseminatie) zijn de varkens niet gevaccineerd tegen brucellose en leptospirose. 

II.4. De donorberen zijn, indien nodig, binnen de door de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE aanbevolen termijn vóór de spermawinning met negatieve resultaten getest in een door de overheid erkend 

laboratorium door middel van door de Terrestrial Manual van de OIE aanbevolen methoden (naam van het laboratorium, datum van de tests en testmethode vermelden) op:(1) ·         klassieke varkenspest 
·         brucellose bij varkens 
·         de ziekte van Aujeszky 
·         vesiculaire varkensziekte 
·         abortus blauw 
·         overdraagbare gastro-enteritis 

II.5. Aan het sperma zijn overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE    antibiotica toegevoegd (naam van de antibiotica en de concentratie ervan vermelden). 
II.6. Het sperma is geselecteerd, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE. 

Opmerkingen 

Deel I 
·         Vak I.11: Plaats van oorsprong: naam, erkenningsnummer en adres van het spermacentrum. 
·         Vak I.16: Grenspost van de douane-unie. 
·         Vak I.18: Temperatuur bij opslag en vervoer. 
·         Vak I.19: Totaal aantal dosissen sperma in de zending. 
·         Vak I.20: Aantal verpakkingen: het aantal containers. 
·         Vak I.25: Identificatie van de goederen. 

Douanecode en titel: Gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS). 
Als meer dan vijfmaal sperma is gewonnen (donordieren of winningsdata), wordt een inventaris opgemaakt die door de overheids-/officiële dierenarts van het land van uitvoer wordt ondertekend en 

die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

Deel II 
·         (1) De test voor een ziekte is niet vereist als het land van uitvoer officieel vrij is van die ziekte overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE. De dierenarts die de certificaten 

verstrekt moet naast de ziekte het volgende vermelden: "Het land is officieel vrij van de genoemde ziekte. Er zijn geen tests uitgevoerd." 

De kleur van de handtekening en het stempel moet verschillen van die van het gedrukte certificaat. 

 

Officiële dierenarts of officiële inspecteur 

 Naam (in hoofdletters): Hoedanigheid en titel: 
 Lokale veterinaire eenheid: Nr. LVE: 
 Datum: Handtekening: 

Stempel 
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