
(1) Táchese lo que no proceda / Schrappen wat niet van toepassing is / Biffer les mentions inutiles. 
 

Declaración adicional para el certificado veterinario para la exportación de semen 
bovino a Uruguay 

Additionele verklaring aan het veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma naar 
Uruguay 

Déclaration additionnelle au certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de l’espèce 
bovine vers l’Uruguay 

 
Certificado No / Certificaat nr. / N° de certificat :  

 
 
El veterinario oficial abajo firmante certifica que las siguientes condiciones se cumplen / 
Ik ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar dat aan de volgende eisen wordt voldaan / 
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie qu’il est satisfait aux conditions suivantes : 
 
El semen exportado a Uruguay (1) / Het sperma geëxporteerd naar Uruguay (1) / Le sperme exporté 
vers l’Uruguay (1) : 

a. procede de Bélgica, donde no se registraron nunca casos de la enfermedad de 
Schmallenberg, O / 
is afkomstig van België waar geen geval van de ziekte van Schmallenberg werd vastgesteld, 
OF / 
provient de la Belgique où aucun cas de la maladie de Schmallenberg n’a été enregistré, OU : 

b. ha sido colectado antes del 1° de junio de 2011, O / 
werd voor 1 juni 2011 gewonnen, OF / 
a été collecté avant le 1er juin 2011, OU : 

c. procede de un centro de recolección donde, durante el período comprendido entre los 
30 días previos a la primera colecta de semen para este envío y 30 días después de la 
ultima colecta de semen para este envío, no se han registrado casos de la enfermedad 
de Schmallenberg, y los donantes del semen destinado a la exportación han dado 
resultados negativos a dos pruebas serológicas, la primera efectuada sobre une 
muestra tomada dentro de los 30 días previos de la primera colecta de semen para este 
envío y la segunda efectuada sobre una muestra tomada entre 21 (veintiún) y 60 
(sesenta) días después de la última colecta del semen para este envío / 
is afkomstig van een spermacentrum, waar er gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de 
eerste winning voor deze zending tot 30 dagen na de laatste winning voor deze zending geen 
geval van de ziekte van Schmallenberg geregistreerd werd, en de donoren van het te 
exporteren sperma hebben negatieve resultaten bekomen op twee serologische testen, 
waarvan de eerste werd uitgevoerd op een monster verkregen gedurende de 30 dagen 
voorafgaand aan de eerste winning van sperma bestemd voor deze zending en de tweede 
werd uitgevoerd op een monster verkregen tussen 21 (eenentwintig) en 60 (zestig) dagen na 
de laatste winning van sperma bestemd voor deze zending / 
provient d’un centre de collecte au sein duquel aucun cas de la maladie de Schmallenberg n’a 
été enregistré durant la période comprise entre les 30 jours antérieurs à la première collecte 
de sperme destiné à cet envoi et les 30 jours postérieurs à la dernière collecte de sperme 
destiné à cet envoi, et les donneurs du sperme à exporter ont obtenu des résultats négatifs à 
deux tests sérologiques, le premier effectué sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours 
précédant la première collecte de sperme destiné à cet envoi, et le second effectué sur un 
échantillon prélevé entre 21 (vingt et un) et 60 (soixante) jours après la dernière collecte de 
sperme destiné à cet envoi. 

 
Sello oficial /      Firma del veterinario oficial / 
Officiële stempel /     Handtekening van de officiële dierenarts / 
Cachet officiel :      Signature du vétérinaire officiel : 


	num: 


