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1. Doel
Deze omzendbrief verduidelijkt de correcte interpretatie van Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de
Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat
betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de
voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van
sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten.

2. Toepassingsgebied
De certificatie van diepgevroren sperma van paardachtigen bestemd voor het intracommunautair
handelsverkeer, vanuit de door het Agentschap erkende sperma(opslag)centra voor paardachtigen.

3. Referenties
3.1. Wetgeving
Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen
en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten.
3.2. Andere
Formele verklaring van de Europese Commissie tijdens het Permanent Comité voor de voedselketen
en de dierengezondheid van 15 januari 2013 aangaande de interpretatie van hoofdstuk II, I, punt 1.6
c) van de bijlage bij Verordening (EU) Nr. 176/2010.

4. Definities en afkortingen
/

5. Certificatie van diepgevroren sperma van paardachtigen
Aangaande de te volgen testprogramma’s voor donorhengsten waarvan diepgevroren sperma in het
intracommunautair handelsverkeer wordt gebracht, hanteert de Europese Commissie volgende
interpretatie:
Alle 3 de testprogramma’s (punten a), b) en c) van punt 1.6 van hoofdstuk II, I van de bijlage bij
Verordening 176/2010) kunnen toegepast worden bij de productie van diepvriessperma. De
determinerende factor bij de bepaling van het toe te passen programma is de ‘sanitaire status’ van de
donorhengst (verlaat deze al dan niet het centrum, frequentie hiervan, contact met andere dieren,
enz.).
Zodoende:
a) Kan, indien de donorhengst continu in het spermacentrum aanwezig is gedurende ten minste
de laatste 30 dagen vóór de datum van de eerste spermawinning en gedurende de
winningsperiode en indien geen van de paardachtigen in het spermacentrum rechtstreeks in
contact komt met paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus dan de donorhengst, het
diepgevroren sperma van deze donorhengst gecertificeerd worden onder de voorwaarden van
testprogramma a).
b) Kan, indien de donorhengst gedurende ten minste 30 dagen vóór de datum van de eerste
spermawinning en gedurende de winningsperiode in het spermacentrum aanwezig is, maar dit
af en toe onder verantwoordelijkheid van de dierenarts van het centrum voor een
aaneengesloten periode van minder dan 14 dagen kan verlaten, en/of andere paardachtigen
in het centrum rechtstreeks in contact komen met paardachtigen met een lagere
gezondheidsstatus, het diepgevroren sperma van deze donorhengst gecertificeerd worden
onder de voorwaarden van testprogramma b).
c) Dient het diepgevroren sperma, indien de donorhengst niet voldoet van de voorwaarden
vernoemd in punten a) of b), gecertificeerd te worden onder de voorwaarden van
testprogramma c).
Indien de donorhengst niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in testprogramma a) of b), kan
hiervan enkel het diepgevroren sperma in het intracommunautair handelsverkeer worden gebracht,
volgens de modaliteiten van testprogramma c). Vers (gekoeld) sperma van deze donorhengst kan dus
onder geen enkel beding in het intracommunautair handelsverkeer gebracht worden.

6. Bijlagen
Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen
en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten.
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