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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2009
ter uitvoering van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad wat betreft informatiepagina's op internet met
lijsten van door de lidstaten overeenkomstig de communautaire veterinaire en zoötechnische
wetgeving erkende inrichtingen en laboratoria
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 6950)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/712/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als
huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde
landen (6), en met name op artikel 5, lid 3, en artikel 8, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
en met name op artikel 6 bis, derde alinea, artikel 11, lid 6, en
artikel 13, lid 6,

Gelet op Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli 1977
betreffende raszuivere fokrunderen (2), en met name op artikel 4
bis, lid 2,

Gelet op Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990
tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschrif
ten voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardach
tigen (7), en met name op artikel 5, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paar
dachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor
deelneming aan deze wedstrijden (8), en met name op artikel 4,
lid 3,

Gelet op Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988
tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van runderen en de invoer daarvan (3), en met name
op artikel 5, lid 3, en artikel 9, lid 3,

Gelet op Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990
tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van varkens en de invoer daarvan (9), en met name
op artikel 5, lid 3, en artikel 8, lid 3,

Gelet op Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december
1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor
fokvarkens (4), en met name op artikel 4 bis,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober
1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit
derde landen van pluimvee en broedeieren (10), en met name op
artikel 4, derde alinea, en artikel 6 bis, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989
betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (5), en met name
op artikel 5, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september
1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
L 206 van 12.8.1977, blz. 8.
L 194 van 22.7.1988, blz. 10.
L 382 van 31.12.1988, blz. 36.
L 153 van 6.6.1989, blz. 30.

Gelet op Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991
inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracom
munautaire handelsverkeer in schapen en geiten (11), en met
name op artikel 8 bis, lid 6, en artikel 8 ter, lid 5, tweede alinea,
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
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PB
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L

302 van 19.10.1989, blz. 1.
224 van 18.8.1990, blz. 55.
224 van 18.8.1990, blz. 60.
224 van 18.8.1990, blz. 62.
303 van 31.10.1990, blz. 6.
46 van 19.2.1991, blz. 19.
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Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en
met name op artikel 10, lid 4, onder b),

Gelet op Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992
tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter
bestrijding van paardenpest (2), en met name op artikel 14, lid
1, tweede alinea,

19.9.2009

Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002
houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrij
ding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van
Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkens
verlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (9), en
met name op artikel 18, lid 1, onder b), tweede alinea,
Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december
2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding
van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn
92/40/EEG (10), en met name op artikel 51, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot
vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren,
sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de ve
terinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire
regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn
90/425/EEG geldt (3), en met name op artikel 11, lid 4, derde
alinea, artikel 13, lid 2, onder d), derde alinea, en artikel 17, lid
3, onder b), vijfde alinea,

(1)

Het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde le
vende dieren en producten daarvan is uitsluitend toe
gestaan uit inrichtingen die voldoen aan de desbetref
fende bepalingen van het Gemeenschapsrecht en daartoe
zijn erkend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waarin zij zijn gevestigd.

(2)

Richtlijn 2008/73/EG van de Raad van 15 juli 2008 tot
vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en
publiceren van lijsten met informatie op veterinair en
zoötechnisch gebied (11) bepaalt dat de lidstaten lijsten
van de erkende inrichtingen op veterinair en zoötech
nisch gebied moeten opstellen, actueel houden en ter
beschikking van de andere lidstaten en van het publiek
stellen.

(3)

Bovendien wordt in Richtlijn 2008/73/EG vastgesteld dat
de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het verstrekken
aan de andere lidstaten en het publiek van actuele infor
matie over de nationale referentielaboratoria en bepaalde
andere laboratoria die zij hebben aangewezen overeen
komstig de desbetreffende bepalingen van het Gemeen
schapsrecht.

(4)

Om de toegang van de andere lidstaten en het publiek
tot de lijsten van erkende inrichtingen en laboratoria te
vergemakkelijken moeten de lijsten elektronisch ter be
schikking van de lidstaten worden gesteld door middel
van informatiepagina's op internet.

(5)

De Commissie moet de lidstaten bijstaan bij het ter be
schikking stellen van die lijsten aan de lidstaten en het
publiek door het verstrekken van het internetadres van
een website met de nationale links naar de informatiepa
gina's van de lidstaten op internet.

(6)

Om de uitwisseling van informatie met elektronische
middelen tussen de lidstaten te vergemakkelijken en om
ervoor te zorgen dat de informatie transparant en begrij
pelijk is, is het belangrijk dat de lijsten in de gehele
Gemeenschap op een uniforme wijze worden gepresen
teerd. Daarom moeten modellen voor de opmaak van de
informatiepagina's op internet in de bijlagen bij deze
beschikking worden vastgesteld.

Gelet op Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot
vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrĳding
van de ziekte van Newcastle (4), en met name op artikel 14, lid
5, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december
1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen
voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke
maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte (5), en
met name op artikel 17, lid 7,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november
2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de be
strijding en uitroeiing van bluetongue (6), en met name op
artikel 15, lid 1, tweede alinea,

Gelet op Beschikking 2000/258/EG van de Raad van 20 maart
2000 houdende aanwijzing van een specifiek instituut dat ver
antwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die nodig
zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de doel
matigheid van antirabiësvaccins te controleren (7), en met name
op artikel 3, lid 3,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober
2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrij
ding van klassieke varkenspest (8), en met name op artikel 17,
lid 1, onder b), tweede alinea,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
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268 van 24.9.1991, blz. 56.
157 van 10.6.1992, blz. 19.
268 van 14.9.1992, blz. 54.
260 van 5.9.1992, blz. 1.
62 van 15.3.1993, blz. 69.
327 van 22.12.2000, blz. 74.
79 van 30.3.2000, blz. 40.
316 van 1.12.2001, blz. 5.

(9) PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27.
(10) PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.
(11) PB L 219 van 14.8.2008, blz. 40.
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Voor paardachtigen moet het formaat van de lijst van de
erkende organen die een overeenkomstig artikel 5 van
Richtlijn 90/427/EEG op te stellen stamboek bijhouden
of aanleggen, ook de informatie verstrekken die wordt
vereist overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG)
nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter
uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en
90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor
de identificatie van paardachtigen (1) en moet het gemak
kelijk kunnen worden aangepast voor de opstelling van
de lijst van andere organen die identificatiedocumenten
verstrekken voor geregistreerde paardachtigen of paar
dachtigen die als fok- of gebruiksdier worden gehouden.

Onder verwijzing naar artikel 2, lid 2, onder o), van
Richtlijn 64/432/EEG houdt artikel 7, lid 1, van Richtlijn
90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststel
ling van veterinairrechtelĳke voorschriften voor het ver
keer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen
uit derde landen (2) de verplichting in om een lijst op te
stellen van voor de handel in paardachtigen erkende ver
zamelcentra, waaronder markten of jaarmarkten.

(9)

Richtlijn 2008/73/EG moet uiterlijk op 1 januari 2010
door de lidstaten worden omgezet. De informatiepagina's
op internet moeten daarom op die datum beschikbaar
zijn.

(10)

Beschikking 2007/846/EG van de Commissie van
6 december 2007 tot vaststelling van een model voor
de lijsten van door de lidstaten overeenkomstig diverse
bepalingen van de communautaire regelgeving voor de
veterinaire sector erkende entiteiten en de voorschriften
voor het meedelen van deze lijsten aan de Commissie (3)
stelt een gemeenschappelijk model voor de lijsten van
bepaalde door de lidstaten erkende entiteiten en de voor
schriften voor het meedelen van deze lijsten vast.

L 247/15

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Informatiepagina’s op internet
1.
De lidstaten stellen uiterlijk op 1 januari 2010 informa
tiepagina's op internet vast om aan de andere lidstaten en het
publiek elektronisch de lijsten ter beschikking te stellen van de
volgende inrichtingen en laboratoria die overeenkomstig de in
bijlage I vermelde richtlijnen zijn erkend of anderszins aange
wezen („erkenning”):
a) inrichtingen op veterinair gebied, als vastgesteld in hoofdstuk
1 van bijlage II;
b) inrichtingen op zoötechnisch gebied, als vastgesteld in
hoofdstuk 2 van bijlage II, en
c) laboratoria, als vastgesteld in hoofdstuk 3 van bijlage II.
2.
De informatiepagina's op internet worden door de lidsta
ten opgesteld overeenkomstig de modellen van bijlage II en de
aanvullende voorschriften van bijlage III.
3.
De lidstaten houden de informatiepagina's op internet ac
tueel zodat zij rekening houden met de erkenning van nieuwe
inrichtingen en laboratoria en de opschorting of intrekking
daarvan, wanneer zij niet langer voldoen aan de desbetreffende
communautaire bepalingen.
4.
De lidstaten delen het internetadres van hun informatie
pagina's op internet aan de Commissie mee.
Artikel 2
Intrekking
Beschikking 2007/846/EG wordt ingetrokken met ingang van
1 januari 2010.
Artikel 3
Adressaten

(11)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving
moet Beschikking 2007/846/EG worden ingetrokken en
door deze beschikking worden vervangen.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 september 2009.
(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid en het Per
manent Zoötechnisch Comité,

(1) PB L 149 van 7.6.2008, blz. 3.
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42.
(3) PB L 333 van 19.12.2007, blz. 72.

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
HOOFDSTUK 1
Veterinaire wetgeving
Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens.
Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing
op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan.
Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde
landen.
Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen.
Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan.
Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren.
Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracom
munautaire handelsverkeer in schapen en geiten.
Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van
de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG.
Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter
bestrijding van paardenpest.
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van
Richtlijn 90/425/EEG geldt.
Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding
van de ziekte van Newcastle.
Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen
voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte.
Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding
en uitroeiing van bluetongue.
Beschikking 2000/258/EG van de Raad van 20 maart 2000 houdende aanwijzing van een specifiek instituut dat ver
antwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de
doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren.
Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van
klassieke varkenspest.
Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding
van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkens
verlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest.
Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van
aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG.
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HOOFDSTUK 2
Zoötechnische wetgeving
Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli 1977 betreffende raszuivere fokrunderen.
Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor
fokvarkens.
Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten.
Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen.
Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden.

L 247/17
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BIJLAGE II
HOOFDSTUK 1
INRICHTINGEN OP VETERINAIR GEBIED
I. Verzamelcentra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van verzamelcentra die zijn erkend voor het intracommunautaire handels
verkeer in runderen en varkens (Richtlijn 64/432/EEG), paardachtigen (Richtlijn
90/426/EEG), schapen en geiten (Richtlijn 91/68/EEG
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Species

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

II. Handelaren
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende handelaren en door de handelaren beroepshalve gebruikte
geregistreerde bedrijfsruimten (Richtlijnen 64/432/EEG en 91/68/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Species

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

III. Spermacentra en spermaopslagcentra
a) Runderspermacentra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende spermacentra voor het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van runderen (Richtlijn 88/407/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

@
www

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

19.9.2009
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b) Opslagcentra voor rundersperma
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Lijst van erkende spermaopslagcentra voor het intracommunautaire handelsver
keer in sperma van runderen (Richtlijn 88/407/EEG)

…
Erkenningsdatum

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

c) Varkensspermacentra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Lijst van erkende spermacentra voor het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van varkens (Richtlijn 90/429/EEG)

…
Erkenningsdatum

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

d) Schapen- en geitenspermacentra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende spermacentra voor het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van schapen en geiten (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

e) Opslagcentra voor schapen- en geitensperma
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende spermaopslagcentra voor het intracommunautaire handelsver
keer in sperma van schapen en geiten (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

@
www

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen
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f) Paardenspermacentra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Lijst van erkende spermacentra voor het intracommunautaire handelsverkeer in
sperma van paarden (Richtlijn 92/65/EEG)

…
Erkenningsdatum

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

g) Opslagcentra voor paardensperma
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende spermaopslagcentra voor het intracommunautaire handelsver
keer in sperma van paarden (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

IV. Embryoteams en embryoproductieteams
a) Runderembryoteams en -embryoproductieteams
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende embryoteams en/of embryoproductieteams (aanvinken wat van
toepassing is) voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's en eicel
len van runderen (Richtlijn 89/556/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Embryoteam

…
Embryoproduc
tieteam





…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

b) Paardenembryoteams en -embryoproductieteams
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende embryoteams en/of embryoproductieteams (aanvinken wat van
toepassing is) voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's en eicellen
van paarden (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

@
www

…
Embryoteam

…
Embryoproduc
tieteam





…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen
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c) Schapen- en geitenembryoteams en -embryoproductieteams
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende embryoteams en/of embryoproductieteams (aanvinken wat van
toepassing is) voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's en eicellen
van schapen en geiten (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Embryoteam

…
Embryoproduc
tieteam





…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

d) Varkensembryoteams en -embryoproductieteams
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende embryoteams en/of embryoproductieteams (aanvinken wat van
toepassing is) voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's en eicellen
van varkens (Richtlijn 92/65/EEG)
…
Naam

…
Contactgegevens

…
Embryoteam

…
Embryoproduc
tieteam





…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

V. Quarantainevoorzieningen of -stations
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Erkenningsdatum

…
Lijst van erkende quarantainevoorzieningen en -stations voor de invoer van
andere vogels dan pluimvee (Richtlijnen 92/65/EEG en 91/496/EEG)
…
Naam van de
bevoegde lokale
veterinaire eenheid
(LVE)

…
Naam van de
bevoegde lokale
veterinaire eenheid
(LVE)

…
Naam van de
bevoegde lokale
veterinaire eenheid (LVE)

@
www

…
Versie
(datum invoegen)

…
Opmerkingen
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VI. Inrichtingen voor pluimvee
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Lijst van inrichtingen voor pluimvee (aanvinken wat van toepassing is) (Richtlijn
90/539/EEG)

…
Erkenningsdatum

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Broerderij

…
Vermeerde
ringbedrijf

…
Rearing







…
Versie
(datum
invoegen)
…
Opmerkingen

@
www
VII. Instellingen, instituten en centra
…
Lidstaat
(naam invoegen)
…
Erkennings
nummer

…
Lijst van instellingen, instituten en centra die zijn erkend voor het intracom
munautaire handelsverkeer in dieren, als omschreven in artikel 2, lid 1, onder c),
van Richtlijn 92/65/EEG

…
Erkenningsdatum

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www
HOOFDSTUK 2
INRICHTINGEN OP ZOÖTECHNISCH GEBIED
I. Organen die zijn erkend voor het bijhouden of instellen van een rundveestamboek, een schapen- en geiten
stamboek of een paardenstamboek
a) Runderen
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder b), van Richtlijn 77/504/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

…
Naam van het ras/de rassen

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www
b) Varkens (raszuivere fokvarkens)
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder c), van Richtlijn 88/661/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden van stamboeken
…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

@
www

…
Naam van het ras/de rassen

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen
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c) Varkens (hybride fokvarkens)
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder d), van Richtlijn 88/661/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden van registers
…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

d) Schapen
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder b), van Richtlijn 89/361/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

…
Naam van het ras/de rassen

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

e) Geiten
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder b), van Richtlijn 89/361/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

…
Naam van het ras/de rassen

…
Versie
(datum invoegen)
…
Opmerkingen

@
www

f) Paarden
…
…
Lidstaat
Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder c), van Richtlijn 90/427/EEG, die officieel zijn
(naam invoegen)
erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
…
Uit zes tekens
bestaande
UELN-compati
bele identifica
tiecode van de
gegevensbank

…
Naam

…
Erkenningsdatum

…
Contactgegevens

@
www

…
Naam van het
ras

…
Stamboek van
de oorsprong
van het ras

…
Versie
(datum invoegen)

…
Opmerkingen
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II. Criteria voor de verdeling van de middelen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de
fokkerij
…
…
…
Lidstaat
Criteria voor de verdeling van de middelen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de
Versie
(naam invoegen)
fokkerij (Richtlijn 90/428/EEG)
(datum invoegen)

III. Paardenwedstrijden die vallen onder de afwijking van het beginsel dat zij geen ongelijke behandeling mogen
inhouden
…
Lidstaat
(naam invoegen)

…
Paardendisci
pline

…
…
Aantal onder de afwijking vallende wedstrijden overeenkomstig artikel 4, lid 2, eerste
Jaar
streepje, van Richtlijn 90/428/EEG van de Raad
(datum invoegen)

HOOFDSTUK 3
LABORATORIA
I. Nationale referentielaboratoria
…
Lidstaat
(naam invoegen)

…
Lijst van de nationale referentielaboratoria (Richtlijnen 64/432/EEG, 90/539/EEG, 92/35/EEG,
92/66/EEG, 92/119/EEG, 2000/75/EG, 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG)

…
Naam

…
Contactgegevens

…
Richtlijn

…
Versie
(datum invoegen)
…
Ziekte

@
www

II. Andere laboratoria
…
Lidstaat
(naam invoegen)

…
…
Lijst van de laboratoria die zijn erkend voor de uitvoering van de serologische tests om de doelma
Versie
tigheid van antirabiësvaccins te controleren (Beschikking 2000/258/EG)
(datum invoegen)

…
Naam

…
Contactgegevens

@
www

…
Erkenningsdatum

…
Opmerkingen

19.9.2009
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BIJLAGE III
1. De hoofding van elke informatiepagina op internet moet de naam van de lidstaat en de datum van de versie van de
lijst in het formaat dd/mm/jj aangeven.
2. De hoofding van elke informatiepagina op internet moet in het Engels en in de officiële taal (talen) van de lidstaat
worden gesteld.
3. Wanneer een erkennings- of registratienummer moet worden gegeven, moet dit uniek zijn binnen de categorie en de
entiteiten moeten zoveel mogelijk in logische volgorde in de lijst worden vermeld.
4. Informatie over een inrichting of een laboratorium (bv. opschorting, intrekking enz.) die de lidstaat ter beschikking
stelt van de andere lidstaten en het publiek, moet onder de kolom „opmerkingen” worden verstrekt.
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