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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

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

1/nl 4

)

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

(Slowaakse Republiek)(SK)-Tsjechische Republiek(CZ)-Duitsland(DE)-

België(BE)

17.06 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

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

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 18/05/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 18/05/2020 1
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3/nl 4

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(4) 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. 2018/772 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(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

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

3/nl 4
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Bluetongue (BT): vrijstelling van het verplaatsingsverbod

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)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) Dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels(2),
lagomorfen, honden, katten en fretten)

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

4/nl 4
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Formdesknr: 11098148 - 128890

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren)

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

 

Uw gegevens

Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

  

Straatnaam Huisnummer Toevoeging b

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon

E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wat is uw
achtergrond

Dierenarts

 

 

Geef hier een concrete toelichting van de klacht

Omschrijf uw klacht in eigen woorden.
Om het onderzoek te stroomlijnen, volgt hieronder een aantal specifieke vragen over het
welzijn en gezondheid (inclusief tekortkomingen/fraude van de invoer eisen in Europa)
van gezelschapsdieren

Melding illegale hondenhonden
Fr. Bulldogpupje, zou 15 wk zijn, was op 2 sept 2020 nog in Hongarije vlgs paspoort, op 6
september aangeschaft voor €1250.00
Zou 15 wkn oud zijn, maar gezien gebit en ontwikkeling 8-9 wkn reeeler
Wel gechipt, Hongaarse chip, niet geregistreerd
Handelaar is 

Onderwerpen en categorie die de klacht het beste omschrijven

Welk(e) onderwerp(en) omschrijven deze klacht het beste Te jong(e) dier(en) geïmporteerd
Ontbreken registratie databank

 

 

Welzijn / gezondheid benadeeld door fokbeleid
 

 

 

 

Kunt u aangeven op welke categorie uw klacht met name betrekking heeft. Handel buitenland

Plaatsbepaling waarover de klacht gaat
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Betreft Adres

Gegevens bestaand adres

Bedrijfsnaam / handelsnaam

Postcode Huisnummer 2

Straat

Plaats

Gemeente

Provincie

De klacht heeft betrekking op een Handelaar
 

Diersoort en aantallen

Diersoort Honden

Betreft de klacht alle aanwezige gezelschapsdieren Nee

Aantal dieren die het betreft 1

Zijn identificatie en registratiegegevens van het dier / de dieren bekend Ja

Chipnummer Paspoortnummer Ras

Fr. Bulldog

Land van herkomst

Hongarije

Leeftijd dier

Jong dier

Zijn er nog andere dieren aanwezig en heeft de klacht hier betrekking op Ja, maar de klacht  heeft hier geen betrekking op

Wat voor een actie heeft u zelf al ondernomen Geen
 

Heeft u eerder een klacht ingediend over deze houder Nee

 

Let op:
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand.
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt.
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende.
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen, kunt u deze samenvoegen tot 1 document.
Houd er dan wel rekening mee dat het totale bestand niet groter is dan 1MB
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; ;

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
" @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc:
Subject: RE: MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 2 of 2
Date: donderdag 1 oktober 2020 14:01:40
Attachments: 20200923_140701.jpg

20200923_140706.jpg

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 14:01
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>; 

@fvm.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; 

@am.gov.hu>; @nebih.gov.hu>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age
on official documents part 1 of 2
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-4: Copy of the Passport of  
Attachment 5: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 6: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk  18/05/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by 
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
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Thank you in advance.
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
@am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc: )
Subject: RE: MOS 891392 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 2 of 2
Date: donderdag 10 december 2020 12:39:19
Attachments: 20201006_114202.jpg

20201006_114219.jpg

 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 2-4 Copy of the Passport of 
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 15 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   vrouwelijk 15+ weeks.
 
The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by 
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.

 
Thank you in advance.
 
 
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: "  NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
Cc: ); NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság; 

;
Subject: RE: MOS 892290, 886877, 884949: Import of dogs from Hungary to the Netherlands with incorrect age on

official documents
Date: maandag 11 januari 2021 09:29:48
Attachments: image001.jpg

Dear ,
 
Thank you for your reply.
 
 
We will try to send you the dentition numbers (similar to the attached file) of every dog
concerned along with the usual notification and copies of the passports.
We receive the these notification from veterinarians of veterinary practices in the country. We
will inform these veterinarians veterinarian of veterinary practices in the country (KNMvD).
This my take a while. It might happen that you receive a notification that does not include the
dentition numbers, because we did not receive them yet.
 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
 
 
 
 

Van: Dr. Márta Anna <martaa@nebih.gov.hu> 
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 17:12
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>;

@nvwa.nl>; NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;

@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>
Onderwerp: MOS 892290, 886877, 884949: Import of dogs from Hungary to the Netherlands
with incorrect age on official documents
 
Dear Colleague,
 
We are thankful for your notifications on the matter of Hungarian dogs transported to the
Netherlands with possibly incorrect age on official documents.
I would like to give a feedback to your e-mails sent with the reference number MOS 892290 ,
MOS 886877 and MOS 884949, and also ask for your cooperation.
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The above mentioned three cases concern transportation of dogs recently carried out by an
assembly center, . and all seem to have the same problem: the dogs look younger
than 16 weeks, which is stated in their passports (but they have all their deciduous teeth).
 
The National Food Chain Safety Office of Hungary has forwarded the information you have
provided us to the responsible local veterinary unit (LVU) for further investigations and taking
consequential measures, if needed, but they have not found any irregularities in relation to the
assembly center or the veterinarians concerned.
 

Due to the increased number of complaints from your country, from the 7th of December we
requested pictures of the teeth of each dog  is about to transport to EU countries
along with the pre-notification of the transport.
 
As far as we know, the pace of teething is individual for every dog. It is a very difficult (or even
impossible) task to precisely determine the age of the dog exclusively based on the teeth of the
animal. In cases when there is no remarkable inaccuracy observed between the data of the
passport/vaccination book and the condition of the dogs by looking at their teeth, the practicing
and the official veterinarians have no choice but to rely on the information provided them by
these documents or by the breeders of the animals.
 
According to your previous e-mails: „(The dog) has not yet changed a baby tooth and is therefore
actually not yet 8 weeks old.”
Our Directorate has asked two veterinarian experts to confirm this statement and also to
determine the age of the french bulldog with the microchip number  (MOS
886877) based on the photo of the dog you have sent us previously. Although they could not
have judge the age of the dog on the basis of the photo due to its lack of details (the premolars
and the upper incisivi are not visible), according to them the dog can be anywhere between 8 to
24 weeks of age (although probably closer to the former than to the latter). Literature on the
subject that they rely on during their daily work suggest that the eruption of permanent teeth
approximately starts at the age of 12 weeks, but it also greatly depends on the breed and the
individual qualities of the dog.
 
It is a very controversial topic, but we would like to find a solution for this problem. That is why
we ask you to send us the dental chart that the animal health authority of the Netherlands use
for determine the age of dogs officially, so that we can propose using it for the trading of dogs
between Hungary and the other member states of the European Union.
 
Please, when similar cases with suspected incorrect age on official documents of dogs
transported from Hungary to your country occurs, send us the dentition numbers (similar to the
attached file) of every dog concerned along with the usual notification and copies of the
passports, it would be a huge help.
 
We wish you a happy new year!
 
All the best,
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National Food Chain Safety Office
Animal Health and Animal Welfare Directorate
Animal Health Traceability Department

@nebih.gov.hu

 
 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:01
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>;

@fvm.gov.hu>; 
@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;

@am.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 2
 
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU.
Certifying veterinarian: .
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-3: Copy of the Passport of  
Attachment 4: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 5: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk  13/04/2020.
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The TRACES certificate has been completed by .
The passport was issued by ..
 
Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 
Thank you in advance,
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health
To: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health; @nebih.gov.hu";

@fvm.gov.hu"; @nebih.gov.hu"; @nebih.gov.hu";
" @am.gov.hu"; @nebih.gov.hu"

Cc:
Subject: RE: MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents

part 2 of 2
Date: donderdag 10 december 2020 13:01:39
Attachments: melding .jpg

printing.pdf
 paspoort2.jpg

 
 

Van: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-ah@nvwa.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:01
Aan: NVWA pb National Contact Point Animal Welfare and Animal Health <ncp-aw-
ah@nvwa.nl>; @nebih.gov.hu>;

@fvm.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>; @nebih.gov.hu>;

@am.gov.hu>;
@nebih.gov.hu>

CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect age on
official documents part 1 of 2
 
 
 
Dear colleague,
 
During a control in The Netherlands an serious omission was found.
 
Certificate: INTRA.HU
Certifying veterinarian:
 
Place of origin:

 
Place of destination:

 
Attachments:
Attachment 1-3: Copy of the Passport of  
Attachment 4: TRACES certificate INTRA.HU.
Attachment 5: Statement official veterinarian of the new owner
 
 
Omission:
Import of a dog from Hungary to the Netherlands with an incorrect (older) age on the official
documents.
This dog was bought at . According to the passport, the puppy would be
over 16 weeks old, but has not yet changed a baby tooth and is therefore actually not yet 8
weeks old.
This does not match the age of the puppy shown on the official documents (TRACES /
Passport): Canis familiaris microchip   mannelijk  13/04/2020.
 
The TRACES certificate has been completed by 
The passport was issued by ..
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Request:   Could you look in to this omission and ensure that it no longer occurs in the future?
We would like to be informed about the measures taken.
 
Thank you in advance,
 
Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur / Senior Inspector / Contact point trade live animals
..................................................................................... 
Directie Keuren / Inspection Directorate
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning / Department Development and Support
Team Levend Vee / Team Live Animals
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / the Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, 4e verdieping / 4th floor (Keuren) 
Postbus 43006 / PO box 43006, 3540 AA Utrecht, The Netherlands
........................................................................................................... 
T 0031 (0)88  

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl
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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

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

1/nl 4

.

1

Fokken Slacht Erkende instellingen Kunstmatige reproductie Gezelschapsdieren

Productie

17.06 Uren

1. 0106 Andere levende dieren
        zoogdieren:
            0106 19 andere
                0106 19 00 andere
                Carnivora
Soort Identificatie systeem Identificatie nummer Paspoortnummer Geslacht (vrouwelijk, mannelijk, gecastreerd) Leeftijd van levende dieren Hoeveelheid

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 14/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 13/04/2020 1
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EUROPESE UNIE Certificaat voor de intracommunautaire handel
I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer:

2/nl 4

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

Canis familiaris microchip mannelijk 14/04/2020 1

Canis familiaris microchip mannelijk 14/04/2020 1

Canis familiaris microchip vrouwelijk 14/04/2020 1
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3/nl 4

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(4) 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. 2018/772 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(5) bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad vermelde ziekten zijn als volgt:(1) II.3

BesluitZiekte

BesluitZiekte

BesluitZiekte

D
ee

l 
II

: 
C

er
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n

g
EUROPESE UNIE

92/65 EI  (2019/1206) 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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Bluetongue (BT): vrijstelling van het verplaatsingsverbod

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)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie opgenomen lidstaten of delen daarvan.(4)

Op verzoek van een lidstaat die krachtens de EU-regelgeving aanvullende garanties kan eisen.(5)

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: Officiële ControleurNaam (in hoofdletters): 

Nr. Lokale veterinaire eenheid: 

Handtekening:Datum: 

Stempel
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