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Toepassingsveld

Beschrijving van het
product
Fokvarkens

NC-code

Land

0103

Canada

II. Europees certificaat
Type certificaat

Titel van het certificaat

TRACES

Certificaat voor de uitvoer van fokvarkens naar
Canada

4 p.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor de export naar Canada:
Een specifieke erkenning door de bevoegde Canadese overheid is niet nodig
voor de uitvoer van fokvarkens. Een import permit is wel vereist en moet
worden aangevraagd bij de Canadese overheid.

Procedure:
De procedure voor de export van levende dieren, sperma en embryo's naar
Canada is beschikbaar op volgende website:
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animauxterrestres/importation/fra/1300460421194/1300461242684

IV. Certificeringsvoorwaarden
Quarantaine voorafgaand aan de uitvoer
De dieren bestemd voor uitvoer moeten onderworpen zijn aan een quarantaine
van minstens 30 dagen voorafgaand aan hun uitvoer.
De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd voor wat betreft de
quarantaine.
- Elke isolatie van een lot varkens moet vooraf schriftelijk aan de PCE
worden gemeld.
- De isolatieruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de PCE.
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De melding en de goedkeuring moeten tijdig bij de PCE worden
aangevraagd, met het formulier EX.VTL.QU-IS.aanvraag die op de website
van het FAVV gepubliceerd is (http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → “Aanvraag goedkeuring
quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in
quarantaine / isolatie”).
Om goedgekeurd te kunnen worden, moet een isolatieruimte voldoen aan
de voorwaarden die vermeld zijn in de instructie inzake quarantaine/isolatie,
die op de website van het FAVV gepubliceerd is (zie hierboven vermelde
link).

V. Certificeringsvoorwaarden
De certificaten zijn beschikbaar op de certificatiewebsite “Traces”
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do).
Om
een
login te krijgen, moet de operator zijn PCE contacteren.
Op de website moet de volgende werkwijze gevolgd worden na identificatie:
- in de kolom links, onder “Veterinaire documenten”, moet men “Export
Gezondheid certificaten” kiezen;
- in de tabel “Zoekresultaat”, moet men op “nieuw” drukken;
- in het vakje “Nomenclatuur code” moet de code 0103 worden ingevuld
en moet men daarna op “toekennen” drukken;
- het van toepassing zijnde model van certificaat voor Canada kiezen;
- mogelijkheid om, indien nodig, tegelijkertijd een intracommunautair
certificaat in te vullen; zo niet, de optie “non-doorvoer export certificaat”
kiezen, en dan op “toekennen” drukken.
Punten II.1.1 en II.1.2: deze verklaringen mogen worden ondertekend na
controle.
Punt II.1.3: de optie kiezen die van toepassing is.
Volgens het certificaat is het bedrijf van oorsprong het bedrijf waaruit de
varkens worden uitgevoerd.
Twee gevallen mogen zich voordoen in het kader van het export:
- het bedrijf van oorsprong is het bedrijf waar de varkens geboren zijn;
- het bedrijf van oorsprong is niet het bedrijf waar de varkens geboren zijn
(PAS OP: in dit geval is het bedrijf van oorsprong het bedrijf waarin de
varkens verzameld werden vanuit de bedrijven van oorsprong, en dit
VOOR de leeftijd van 30 dagen).
Indien het laatste geval van toepassing is, dan moet worden gecontroleerd dat
alle geboortebedrijven waaruit de varkens werden verzameld, eveneens
voldoen aan de voorwaarden die vermeld zijn in de punten II.1.1, II.1.2, II.6, II.7.1
optie 2 indien deze van toepassing is en II.9 van het certificaat.
Punt II.1.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, in zoverre de
voorwaarden betreffende de quarantaine die vermeld zijn onder punt "IV.
Specifieke voorwaarden" worden nageleefd.
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Punt II.1.5: deze verklaring mag worden ondertekend
- op basis van een verklaring van de operator wat betreft de punten 1.5.1
en 1.5.6,
- op basis van een verklaring van de dierenarts die de quarantaine opvolgt
en die de vereiste behandelingen en bemonsteringen uitvoert wat betreft
punt 1.5.5,
- na controle wat betreft de punten 1.5.2, 1.5.3 en 1.5.4.
Punt II.1.6: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De operator
moet de nodige bewijzen verstrekken. Een attest van de dierenarts, die de
quarantaine opvolgt, volstaat wat de antiparasitaire behandeling betreft.
Punten II.1.7 en II.1.8: deze verklaringen mogen worden ondertekend na
controle.
Punt II.9: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. Elke keer dat
een levend varken een bedrijf verlaat, dan moet de operator een oormerk
aanbrengen die specifiek is aan het bedrijf die het varken verlaat. Het is het
nummer van dit oormerk (beslagnummer + volgnummer) dat vermeld moet
worden op de lijst die het certificaat vergezelt. Het vermelden van het
volgnummer laat toe om elk geëxporteerd varken individueel te herkennen.
Punt II.2: deze verklaring mag worden ondertekend na controle wat betreft punt
II.2.1, op basis van een verklaring van de operator wat betreft punt II. 2.2 en op
basis van de Europese wetgeving wat betreft punt II.2.3.
Punt II.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle wat betreft punt
II.3.1, op basis van een verklaring van de operator wat betreft punt II.3.2 en op
basis van de Europese wetgeving wat betreft punten II.3.3 en II.3.4.
Punt II.4: deze verklaring mag worden ondertekend na controle wat betreft
punten II.4.1 en II.4.5, op basis van een verklaring van de operator wat betreft
punt II. 4.2 en op basis van de Europese wetgeving wat betreft punten II.4.3 en
II.4.4. Onder “wilde varkens populatie” worden wilde everzwijnen bedoeld.
Punt II.5: deze verklaring kan worden ondertekend na controle wat betreft punt
II.5.1, op basis van een verklaring van de operator wat betreft punt II. 5.2 en op
basis van de Europese wetgeving wat betreft punt II.5.3.
Punt II.6: deze verklaring kan worden ondertekend na controle wat betreft
punten II.6.1 en II.6.4, op basis van een verklaring van de operator wat betreft
punt II. 6.2 en op basis van de Europese wetgeving wat betreft punt II.6.3.
Punt II.7: de eerste optie is van toepassing en deze verklaring mag worden
ondertekend op basis van een verklaring van de operator wat betreft punt
II.7.1.1 en op basis van de Europese wetgeving wat betreft punten II.7.1.2 en
II.7.1.3.
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Punt II.8 : deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het statuut
m.b.t. Teschener ziekte van de bedrijven waar de uitgevoerde varkens tijdens
de laatste 12 maanden verbleven hebben.
Punt II.9 : deze verklaring mag worden ondertekend na controle van het statuut
inzake tuberculose van het bedrijf vanwaar de varkens uitgevoerd worden (ook
nog het bedrijf van oorsprong genoemd) en op basis van een verklaring van de
operator wat betreft punt II.9.2.
Punt II.10 : deze verklaring kan worden ondertekend na controle van het statuut
m.b.t. varkenscysticercose van de bedrijven waar de uitgevoerde varkens
tijdens de laatste 12 maanden verbleven hebben.
Punt II.11 : deze verklaring kan worden ondertekend na controle van het statuut
m.b.t. Trichinella van de bedrijven waar de uitgevoerde varkens tijdens de
laatste 12 maanden verbleven hebben.

4/4

