EUROPEAN UNION

Export Health Certificate

I.1. Consignor

I.2. IMSOC Reference

Name
Address

Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference
ISO Code

I.5. Consignee

I.3. Central competent authority

Name
Address

I.4. Local competent authority

Country

ISO Code

I.7. Country of origin

ISO Code

I.9. Country of destination

ISO Code

I.8. Region of origin

Code

I.10. Region of destination

Code

I.11. Place of Dispatch

I.12. Place of destination

Name

Name

Address

Address

Approval Number

Approval Number

Country

ISO Code

Country

I.13. Place of Loading

ISO Code

I.14. Date and time of departure

Name
Address
Approval Number
ISO Code

M
EN

Country
I.15. Means of Transport
Mode

I.16 Entry Point

International
transport
document

Identification

I.18. Transport conditions

I.17. Accompanying documents

☐

CI

Ambient

SP
E

Part I : Details of consignment

Country

Commercial
document
reference

Date of issue

Country

Place of
issue

I.19. Container No / Seal No
I.20. Certified as

☐

Category 3 fish oil/fish meal for
detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Production

Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐

Sales

Technical use

Transhumance

Slaughter

☐

☐

Approved Bodies
Rodent food
Pets

☐

Storage

☐

☐
Laboratory ☐
Other ☐

Pharmaceutical use

☐

Further process

Pet food

☐

Training

I.21. For transit through a third country
Country

ISO Code

EU Exit
Authority

BCP code

EU Entry
Authority

BCP code

☐

☐

Pollination

☐

☐

☐

☐

Circus exhibition

Fattening

☐

☐

Ornamental bird food

☐

Breeding

☐

☐
☐

Quarantine

Game Restocking
Racing

☐

☐
☐

Organic fertilizers

Artificial reproduction

☐

Breeding and production
Relaying

Competition

☐

☐

☐

Production of petfood

☐
☐
Animal Feedingstuff ☐
Unregistered equidae ☐
Registered equidae

Human consumption

☐

Ornamental use/research

☐

I.22. For transit through Member State(s)

Country

☐

ISO Code

I.25. Total gross weight
I.28. Description of consignment
1. 01 LIVE ANIMALS
0101 Live horses, asses, mules and hinnies
Commodity

Species

Identification system

Identification number

Age

Gender

en / cs
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EUROPEAN UNION

(NZ) Equidae

II. Health information

I, the undersigned, official veterinarian of

Attestation on Member State and holding of dispatch
II.1.1.

The following diseases are notifiable in the EU: African horse sickness; equine
encephalomyelitis of any type including Venezuelan equine encephalomyelitis, vesicular
stomatitis, glanders, dourine, equine infectious anaemia, rabies and anthrax;

II.1.2.

The animal(s) was/were kept since birth, or the period specified in brackets, before export,
in a country/zone which is free, according to the criteria provided, from the following
diseases:

African horse sickness (40 days, according to the criteria in OIE Terrestrial Animal Health Code, and
vaccination for African horse sickness was not practised during that time);
-

Japanese encephalitis (21 days with no reported clinical cases during that time);

New World and Old World screwworm fly (21 days with no reported cases of screw-worm fly (Cochliomyia
hominivorax or Chrysomya bezziana);
Venezuelan equine encephalomyelitis (6 months according to the criteria in OIE Terrestrial Animal Health
Code);
vesicular stomatitis (21 days with no reported clinical cases during that time);

-

surra (two months with no reported clinical cases during that time);
II.1.3.

M
EN

-

Before export, the animal(s) was/were kept since birth, or for the period specified in
brackets, on premises where no animal, according to official knowledge, has either returned
a confirmed positive (unfavourable) test or presented as a clinical case for the following
diseases:

anthrax (20 days);

-

Borna disease (90 days on premises with no reported clinical cases during previous 12 months);

-

contagious equine metritis (CEM) (60 days);

-

equine encephalomyelitides (EEE and WEE) (90 days);

-

equine infectious anaemia (90 days);

-

equine influenza (EI) (21 days);

-

equine herpes virus-1 (EHV-1) infection (abortigenic and paralytic forms) (21 days);

-

equine viral arteritis (28 days);

-

equine salmonellosis (S. abortus equi) (90 days);

-

Hendra (90 days with no reported clinical cases during that time);

-

Nipah (90 days with no reported clinical cases during that time).

CI

-

II.2.

SP
E

Part II: Certification

II.1.

(Member State of the EU) certify that:

Attestation of residence and pre-export isolation
II.2.1.

For at least the 21 days before export the animal(s) was/were held in pre-export isolation
(PEI) premises approved and supervised by the Competent Authority of exporting country in
accordance with the MPI (Ministry for Primary Industries of New Zealand) Standard for the
approval of pre-export isolation premises for horses
Date of entry into isolation:
Date of export:
Premises of isolation:

II.2.2.

The animal(s) was/were not naturally mated or artificially inseminated while in PEI;

II.2.3.

The animal(s) was/were free of clinical signs of disease, including ectoparasites, based on a
final inspection undertaken in the 48 hours prior to export.

II.3.

Attestation of vaccination and health tests

(1)either

○ [II.3.1.

en / cs

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export, in a country/zone which is free from glanders;]
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(NZ) Equidae

○ [II.3.1.

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export on premises where no animal has either presented
a clinical case of glanders or returned a confirmed positive (unfavourable) test and it/they
was/were subjected to a complement fixation test (CFT) for glanders with negative results at
a serum dilution of 1 in 5. Samples for testing were collected in the 30 days before export;]

(1)either

○ [II.3.2.

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export, in a country/zone which is free from dourine;]

(1)or

○ [II.3.2.

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export on premises where no animal has either presented
a clinical case of dourine or returned a confirmed positive (unfavourable) test and it/they
was/were subjected to a complement fixation test (CFT) for dourine with negative results at
a serum dilution of 1 in 5. Samples for testing were collected in the 15 days before export;]

(1)either

○ [II.3.3.

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export, in a country/zone which is free from rabies;]

(1)or

○ [II.3.3.

The animal(s) was/were kept for a period of at least 6 months or since birth, if it/they is/are
less than 6 months of age, before export on premises where no animal has presented a
clinical case of rabies during the past year;]

(1) ☐
[II.3.4.

The animal(s) is/are neither (a) gelding(s) nor pre-pubertal fill(y)(ies) nor colt(s) that is/are less than 731
days of age accompanied by documentation showing equivalent testing of its/their dam and

(1)and/or
(1) ☐
[II.3.5.
(1)either

(1) and/or

and

en / cs

☐

[II.3.4.1.

☐

[II.3.4.1.

has/have never been mated to, or inseminated with semen from, an animal
known to be infected with contagious equine metritis (CEM) and has/have never
entered a known CEM-infected premise;]
has/have been subject to an effective method of treatment and testing approved
by the MPI of New Zealand;]]

The animal(s) was/were subjected to a ○ [culture(1)]/ ○ [PCR(1)] for contagious equine
metritis (CEM) during the 30 days before export, with negative results and the tests, in case
of

☐

[II.3.5.1.

CI

(1)either

M
EN

(1)or

stallions and colts, were carried out on three specimens (swabs) taken on two
occasions at 4-7 day intervals with swabs taken from the penile sheath
(prepuce), the urethra and the fossa glandis;]

SP
E

Part II: Certification

II. Health information

☐

[II.3.5.1.

mares and pubertal fillies, were carried out on at least two specimens (swabs)
taken on two occasions at 4-7 day intervals with swabs taken from the mucosal
surfaces of the clitoral fossa and the clitoral sinuses;

the samples were taken not earlier than 7 days (systemic treatment) or 21 days (local
treatment) after antimicrobial treatment of the animal(s);

and

since the date of first sampling for CEM the animal(s) was/were not naturally mated to or
inseminated with semen from a CEM-untested stallion;]]

II.3.6.

For equine piroplasmosis, the animal(s) was/were maintained free from ticks for the 30 days
before export as determined by inspection and preventative treatment against ticks
undertaken when necessary during that time, and the animal(s) was/were subjected to a ○
[CFT(1)]/ ○ [indirect fluorescent antibody test (IFAT)(1)]/ ○ [competitive enzyme-linked
immunosorbent assay (C-ELISA)(1)]for equine piroplasmosis as described in the OIE Manual
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results for both
Theileria equi and Babesia caballi. Samples for testing were collected during PEI;

II.3.7.

The animal(s) was/were subjected to an ○ [agar gel immunodiffusion test (AGIDT)(1)]/ ○
[ELISA(1) ] for equine infectious anaemia (EIA) as described in the OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results. Samples for testing were
collected during PEI;
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Part II: Certification

II. Health information

II.3.8.

For equine influenza (EI), the animal(s) was/were subjected to ○ [a virus isolation test(1)]/ ○
[PCR(1)]. Samples were collected on two occasions, the first taken 5-7 days after entry into
PEI and a second sample taken not less than 5 days later, and the animal(s) was/were
subjected to a vaccination for EI (excluding foals less than 6 months of age which are
accompanied by documentation showing equivalent vaccination of their dam) administered
as described in the manufacturer’s instructions that contains equivalent strains of EI virus
as recommended by the OIE expert surveillance panel for EI vaccines or otherwise
approved by the Competent Authority of any country eligible to export equidae to New
Zealand. The EI vaccination was

(1)either

○ [II.3.8.1. the final dose of a primary course, administered not less than 35 days before
export and not more than 90 days before export

Vaccine:
Date of vaccination:

;]

○ [II.3.8.1. a booster administered not less than 35 days before export and not more than 90

(1)or

days before export

Vaccine:
Date of vaccination:

The animal(s) is/are uncastrated male animal(s) and

(1)either

○ [II.3.9.1. was/were kept separate from all other equidae for at least 28 days before export,

(1)or

○ [II.3.9.1. when 6-9 months of age had two blood samples collected 14 days apart that

(1)or

○ [II.3.9.1. was/were vaccinated for EVA as described in the following protocol: the

M
EN

(1) ☐
[II.3.9.

was/were isolated in PEI for the 21 days prior to export and a blood sample
collected during PEI was tested negative for EVA antibodies using a virus
neutralisation test (VNT);]

SP
E

CI

showed stable or declining EVA antibody titres. After the last blood sample was
collected the animal(s) was/were vaccinated for EVA, and was/were revaccinated
regularly to maintain current EVA vaccination status as described in the
manufacturer’s instructions;]

(1) ☐
[II.3.10.
(1)either

(1)or

(1)or

(1) ☐
[II.3.11.
(1)either

en / cs

;]

animal(s) was/were held in isolation for 7 days and then tested negative for EVA
antibodies using a VNT; and after the blood sample was collected the animal(s)
was/were vaccinated for EVA; and following vaccination the animal(s) was/were
isolated from all other equidae for a further 21 days; and the animals was/were
revaccinated regularly to maintain current EVA vaccination status as described
in the manufacturer’s instructions;]]

The animal(s) is/are EVA seropositive uncastrated male animal(s), other than those referred
to in point II.3.9., and

○

[II.3.10.1.

○

[II.3.10.1.

○

[II.3.10.1.

during the 6 months before export was/were test mated to two mares. The mares
were subjected to two VNTs for EVA, with negative results. The first sample was
collected from the mares at the time of test mating, the second 28 days after;]
during the 6 months before export was/were subject to a virus isolation test(1)/
PCR(1) on the sperm rich fraction of two separate semen samples (may be taken
on the same day), with negative results;]
during the 6 months after the seropositive blood sample was collected the
stallion(s) was/were: subjected to virus isolation on the sperm rich fraction of
two separate semen samples (may be taken on the same day), with negative
results; and vaccinated for EVA after the semen samples were collected; and
revaccinated regularly to maintain current EVA vaccination status as described
in the manufacturer’s instructions;]]

The animal(s) is/are other category than uncastrated male animal(s) and

○

[II.3.11.1.

was/were tested negative for EVA antibodies using a VNT as described in the OIE
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. The samples
for testing were collected during PEI;]
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II. Health information

○

(1)or

[II.3.11.1.

○

[II.3.11.1.

○

(1)or

[II.3.11.1.

was/were vaccinated for EVA as described in the following protocol: the
animal(s) was/were held in isolation for at least 7 days and then tested negative
for EVA antibodies using a VNT; and after the blood sample was collected the
animal(s) was/were vaccinated for EVA; and following vaccination the animal(s)
was/were isolated from all other equidae for a further 21 days; and the animal(s)
was/were revaccinated regularly to maintain current EVA vaccination status as
described in the manufacturer’s instructions;]
was/were isolated for the 28 days prior to shipment (PEI was extended to 28
days) and during this time showed no signs of EVA;]]

The animal(s) was/were not vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)
in the 60 days before export;

II.3.13.

Vaccinations required for export were administered not less than 35 days before export and
were administered as described in the OIE Terrestrial Animal Health Code. Vaccines for risk
organisms met all other recommendations as described in the OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals or in the MPI-document: MPI Approved
Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-arrival Testing Laboratories for Animal
Import Health Standards (MPI-STD-TVTL);

II.3.14.

Diagnostic tests were those prescribed for international trade and met the standards of the
MPI document: MPI Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-arrival
Testing Laboratories for Animal Import Health Standards (MPI-STD-TVTL);

II.3.15.

Diagnostic testing was conducted at a laboratory approved by the Competent Authority of
any EU Member State to conduct the required export testing;

II.3.16.

Laboratory samples were collected, processed and stored as recommended in the OIE
Terrestrial Animal Health Code and Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals;

II.3.17.

For ectoparasites, the animal(s)

○

[II.3.17.1.

was/were treated twice: first immediately on entry into PEI; and second in the 48
hours before the scheduled date of export. The product(s) used are highly
effective against ectoparasites, including warble fly larvae, and were applied as
described in the manufacturer’s instructions and the animals were thoroughly
examined in the 48 hours before export by a registered veterinarian and there
was no evidence of tick infection

SP
E

(1)either

M
EN

II.3.12.

CI

Part II: Certification

(1)or

during PEI, two blood samples were collected from the animal(s) at least 14 days
apart, and showed stable or declining antibody titres;]

Ectoparasiticide:
Dose rate:

Date of treatment:
(1)or

○

[II.3.17.1.

;]

was/were treated twice: first immediately on entry into PEI; and second in the 48
hours before the scheduled date of export. The product(s) used are highly
effective against ectoparasites, including warble fly larvae, and were applied as
described in the manufacturer’s instructions and the animals were thoroughly
examined in the 48 hours before export by a registered veterinarian and ticks
were found. The animal(s) was/were re-treated, and then re-inspected, and ticks
were not found

Ectoparasiticide:
Dose rate:
Date of treatment:
II.3.19.

;]

For endoparasites, the animal(s) was/were treated twice: first immediately on entry into PEI;
and second in the 48 hours before the scheduled date of export. The product used is a highly
effective broad spectrum endoparasiticide and was applied as described in the
manufacturer’s instructions
Endoparasiticide:
Dose rate:

en / cs
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II. Health information

Date of treatment:
Welfare attestation

II.5.

II.4.1.

The animal(s) was/were fit to travel based on a final inspection undertaken in the 48 hours
prior to export;

II.4.2.

No mare in the consignment is more than 300 days pregnant;

II.4.3.

No animal in the consignment is less than one month of age.

Written declaration signed by the transporter is part of the veterinary certificate.

Notes
(1)

Delete as appropriate.

Part I:
·

Box I.20.:

Total number of packages shall correspond to the number of containers.

·

Box I.21.:

Seal/container number shall be indicated.

·

Box I.25.:

Species: indicate “Equus caballus” which includes horses and ponies, “Equus asinus” which
includes donkeys and their crosses (mules and hinnies) as appropriate.

Part II:
While a term "with no reported clinical cases" is used, the absence of the particular disease can be
certified at the individual country or holding level, even if only supported by passive surveillance.

·

MPI Standard for the approval of pre-export isolation premises for horses (Edition 6 November 2015) is
available under the following link: https://mpi.govt.nz/document-vault/1705

·

Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-Arrival Testing Laboratories for Animal
Import Health Standards (MPI-STD-TVTL) (Edition 21 January 2016) are available under the following
link: https://mpi.govt.nz/document-vault/2040

·

The signature and the stamp must be in a different colour of that of the printing.

Certifying Officer
Name (in capital letters)
Date of signature
Stamp

en / cs

CI

M
EN

·

Qualification and title
Signature

SP
E

Part II: Certification

II.4.
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Export Health Certificate

I.1. Odesílatel

I.2. Referenční číslo IMSOC

Název
Adresa

Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference

Země

Kód ISO

I.5. Příjemce

I.3. Ústřední příslušný orgán

Název
Adresa

I.4. Local competent authority
Kód ISO

I.7. Země původu

Kód ISO

I.9. Country of destination

Kód ISO

I.8. Region of origin

Kód

I.10. Region určení

Kód

I.11. Place of Dispatch

I.12. Místo určení

Název

Název

Adresa

Adresa

Číslo schválení

Číslo schválení

Země

Kód ISO

Země

I.13. Místo nakládky

Kód ISO

I.14. Date and time of departure

Název
Adresa
Číslo schválení
Kód ISO

M
EN

Země
I.15. Dopravní prostředky
Typ

I.16 Entry Point

Doklad

Identifikace

I.18. Transport conditions

I.17. Průvodní doklady

☐

I.19. Č. kontejneru / č. plomby
I.20. Certified as

☐

Category 3 fish oil/fish meal for
detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Production

Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐

Sales

Technické použití

Transhumance

Porážka

☐

Schválené orgány
Rodent food

☐

☐

Storage

☐

☐

☐
Laboratory ☐
Jiné ☐
Další postup ☐

☐

Competition

☐

Zvířata v zájmovém chovu

Referenční
číslo
obchodního
do k ladu

Datum
vydání

Země

Místo
vydání

CI

Okolní

SP
E

Část I

Země

☐

Použití pro farmaceutické účely

☐

Umělé rozmnožování
Training

I.21. For transit through a third country
Země

Kód ISO

EU Exit
Authority

BCP code

EU Entry
Authority

BCP code

☐

Production of petfood

Breeding and production
Sádkování

Breeding

☐

☐

Krmivo pro domácí zvířata
Organic fertilizers
Pollination

☐

☐

Game Restocking

☐

☐

Ornamental bird food
Racing

☐

☐

☐

☐

☐

Cirkus/výstava
Karanténa
Výkrmová

☐

☐
☐

Evidovaní koňovití
Lidská spotřeba

☐

☐

Krmivo pro zvířata

☐
☐
☐

Unregistered equidae

Ornamental use/research

☐

I.22. For transit through Member State(s)

Země

☐

Kód ISO

I.25. Celková hrubá hmotnost
I.28. Description of consignment
1. 01 ŽIVÁ ZVÍŘATA
0101 Živí koně, osli, muly a mezci
Komodita

Druh

Identifikační systém

Identifikační číslo

Věk

Pohlaví

en / cs
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(NZ) Koňovití (Equidae)

II. Informace týkající se zdraví

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař

Potvrzení o členském státě a odesílajícím hospodářství
II.1.1.

Níže uvedené nákazy podléhají hlášení v EU: mor koní; encefalomyelitida koní jakéhokoli
typu včetně venezuelské encefalomyelitidy koní, vezikulární stomatitida, vozhřivka, hřebčí
nákaza, infekční anémie koní, vzteklina a sněť slezinná;

II.1.2.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována od narození, nebo po dobu
uvedenou v závorkách, v zemi/oblasti dle uvedených kritérií prosté níže uvedených nákaz:

mor koní (40 dní, dle kritérií v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, očkování proti moru koní nebylo
během této doby provedeno);
-

japonská encefalitida (21 dní bez klinických případů nahlášených během této doby);

-

myiáza (Cochliomyia hominivorax) a myiáza (Chrysomya bezziana) (21 dní bez nahlášených případů);

-

venezuelská encefalomyelitida koní (6 měsíců podle kritérií v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE);

-

vezikulární stomatitida (21 dní bez klinických případů nahlášených během této doby);

-

surra (dva měsíce bez klinických případů nahlášených během této doby);
Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována od narození nebo po dobu
uvedenou v závorkách v prostorách, kde se dle úředních záznamů nevyskytl žádný případ
zvířete s potvrzeným pozitivním (nepříznivým) výsledkem testu na následující nákazy ani
klinický případ takové nákazy:

M
EN

II.1.3.

sněť slezinná (20 dní);

-

bornaská nemoc (90 dní v prostorách bez klinických případů nahlášených během předcházejících 12 měsíců);

-

nakažlivá metritida koní (CEM) (60 dní);

-

encefalomyelitida koní (východní a západní) (90 dní);

-

infekční anémie koní (90 dní);

-

influenza koní (21 dní);

-

nákaza herpesvirem koní typu 1 (EHV-1) (abortigenní a paralytická forma) (21 dní);

-

infekční arteritida koní (28 dní);

-

paratyfové zmetání koní (Salmonella abortus equi) (90 dní);

-

virus hendra (90 dní bez klinických případů nahlášených během této doby);

-

virus nipah (90 dní bez klinických případů nahlášených během této doby);

II.2.

CI

-

SP
E

Part II: Certification

II.1.

(členský stát EU) potvrzuji následující:

Potvrzení o době pobytu a předvývozní izolaci
II.2.1.

Po dobu alespoň 21 dní před vývozem bylo/byla zvíře/zvířata chováno/chována v prostorách
předvývozní izolace schválených a dozorovaných příslušným úřadem země vývozu v
souladu s dokumentem Ministerstva prvovýroby Nového Zélandu MPI Standard for the
approval of pre-export isolation premises for horses
Datum vstupu do izolace:
Datum vývozu:
Prostory izolace:

II.2.2.

Během pobytu v předvývozní izolaci nebylo/nebyla zvíře/zvířata oplodněno/oplodněna
přirozeně ani uměle;

II.2.3.

Na základě závěrečné prohlídky provedené během 48 hodin před vývozem zvíře/zvířata
nevykazovalo/nevykazovala klinické známky nákazy včetně ektoparazitů.

II.3.

Potvrzení o očkování a veterinárních testech

(1)buď

○ [II.3.1.

en / cs

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v zemi/oblasti prosté vozhřivky;]
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○ [II.3.1.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v prostorách, kde se nevyskytl klinický případ
vozhřivky nebo případ zvířete s potvrzeným pozitivním (nepříznivým) výsledkem testu, a
bylo/byla předmětem testu reakce vazby komplementu (RVK) na vozhřivku s negativním
výsledkem při rozředění séra 1:5. Vzorky k testování byly odebrány během 30 dnů před
vývozem;]

(1)buď

○ [II.3.2.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v zemi/oblasti prosté hřebčí nákazy;]

(1)nebo

○ [II.3.2.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v prostorách, kde se nevyskytl klinický případ
hřebčí nákazy nebo případ zvířete s potvrzeným pozitivním (nepříznivým) výsledkem testu,
a bylo/byla předmětem testu reakce vazby komplementu (RVK) na hřebčí nákazu s
negativním výsledkem při rozředění séra 1:5. Vzorky k testování byly odebrány během 15
dnů před vývozem;]

(1)buď

○ [II.3.3.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v zemi/oblasti prosté vztekliny;]

(1)nebo

○ [II.3.3.

Zvíře/zvířata bylo/byla před vývozem chováno/chována po dobu nejméně 6 měsíců, nebo od
narození, pokud je/jsou mladší šesti měsíců, v prostorách, kde se během uplynulého roku
nevyskytl klinický případ vztekliny;]

(1) ☐
[II.3.4.

Zvíře/zvířata není/nejsou ani valach/valaši, ani prepubertální hříbě/hříbata (obojího pohlaví) mladší 731
dní s dokumentací dokládající rovnocenné testování jeho matky a

(1)a/nebo
(1) ☐
[II.3.5.

☐

[II.3.4.1.

☐

[II.3.4.1.

nebylo/nebyla dosud přirozeně či uměle oplodněno/oplodněna semenem zvířete,
které je prokazatelně nakaženo nakažlivou metritidou koní, a nikdy se
nenacházelo/nenacházela v prostorách, kde se tato nákaza prokazatelně
vyskytovala;]
podstoupilo/podstoupila účinnou léčbu a testování schválené Ministerstvem
prvovýroby Nového Zélandu;]]

CI

(1)buď

M
EN

(1)nebo

Zvíře/zvířata bylo/byla předmětem ○ [kultivace(1)]/ ○ [testu PCR(1)] na nakažlivou
metritidu koní během 30 dní před vývozem, a to s negativním výsledkem, a testy byly v
případě

SP
E
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II. Informace týkající se zdraví

(1)buď

(1) a/nebo

en / cs

☐

[II.3.5.1.

☐

[II.3.5.1.

hřebců a hřebečků provedeny na třech vzorcích (stěrech) odebraných dvakrát
po sobě v intervalu 4–7 dní z předkožky, močové trubice a fossa glandis;]
kobyl a pubertálních klisen provedeny na nejméně dvou vzorcích (stěrech)
odebraných dvakrát po sobě v intervalu 4–7 dní ze sliznic povrchu fossa
clitoralis a sinus clitoralis;

a

vzorky byly odebrány nejdříve 7 dní (systémová léčba) nebo 21 dní (lokální léčba) po
antimikrobiální léčbě zvířete/zvířat;

a

od data prvního odběru vzorků na nakažlivou metritidu koní zvíře/zvířata nebylo/nebyla
přirozeně nebo uměle oplodněno/oplodněna semenem z hřebce netestovaného na tuto
nákazu;]]

II.3.6.

Pokud jde o piroplasmózu koní, zvíře/zvířata bylo/byla prosto/prosta klíšťat po dobu 30 dní
před vývozem, jak bylo shledáno během prohlídky a preventivního ošetření proti klíšťatům
provedeného podle potřeby během této doby, a bylo/byla předmětem ○ [testu reakce vazby
komplementu (RVK)(1)]/ ○ [nepřímého imunofluorescenčního (NIF) testu(1)]/ ○
[kompetitivní enzymatické imunoanalýzy (C-ELISA)(1)] na piroplasmózu koní podle pokynů
v Příručce OIE pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata, a to s
negativním výsledkem jak na Theileria equi, tak na Babesia caballi. Vzorky k testování byly
odebrány v předvývozní izolaci;

II.3.7.

Zvíře/zvířata bylo/byla předmětem ○ [imunodifuzního testu v agarovém gelu (AGIDT)(1)]/ ○
[testu ELISA(1) ] na infekční anémii koní podle pokynů v Příručce OIE pro diagnostické testy
a očkovací látky pro suchozemská zvířata, a to s negativním výsledkem. Vzorky k testování
byly odebrány během předvývozní izolace;
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II.3.8.

Pokud jde o influenzu koní, zvíře/zvířata bylo/byla předmětem ○ [testu izolace viru(1)]/ ○
[testu PCR(1)]. Vzorky byly odebrány dvakrát, poprvé 5–7 dní po vstupu do předvývozní
izolace a podruhé nejdříve o 5 dní později, a zvíře/zvířata bylo/byla očkováno/očkována
proti influenze koní (kromě hříbat mladších 6 měsíců s dokumentací dokládající
rovnocenné testování jejich matky) očkovací látkou podanou dle pokynů výrobce, obsahující
rovnocenné kmeny viru influenzy koní a doporučenou odborným panelem OIE pro vakcíny
proti influenze koní nebo jinak schválenou příslušným orgánem kterékoli země způsobilé
vyvážet koňovité na Nový Zéland. Očkování proti influenze koní bylo

(1)buď

○ [II.3.8.1. poslední dávkou základního očkování podanou nejpozději 35 dní a nejdříve 90
dní před vývozem

Očkovací látka:
Datum očkování:
(1)nebo

;]

○ [II.3.8.1. přeočkovací dávkou podanou nejpozději 35 dní a nejdříve 90 dní před vývozem
Očkovací látka:
Datum očkování:

;]

Zvíře/zvířata je/jsou nekastrovaný/nekastrovaní samec/samci a

(1)buď

○ [II.3.9.1. bylo/byla chováno/chována odděleně od jiných koňovitých alespoň 28 dní před

(1)nebo

○ [II.3.9.1. ve věku 6–9 měsíců mu/jim byly v rozmezí 14 dní odebrány dva vzorky krve,

(1)nebo

○ [II.3.9.1. bylo/byla očkováno/očkována proti EVA podle následujícího protokolu:

M
EN

(1) ☐
[II.3.9.

vývozem, bylo/byla izolováno/izolována v předvývozní izolaci 21 dní před
vývozem a výsledek virusneutralizačního testu vzorku krve mu/jim odebraného
během předvývozní izolace byl negativní na protilátky infekční arteritidy koní
(EVA);]

CI

které prokázaly stabilní nebo klesající titry protilátek EVA. Po odběru posledního
vzorku krve bylo/byla zvíře/zvířata očkováno/očkována proti EVA a dále
bylo/byla pravidelně přeočkováváno/přeočkovávána dle pokynů výrobce tak,
aby současný status očkování proti EVA zůstal zachován;]

SP
E

zvíře/zvířata bylo/byla drženo/držena v izolaci po dobu 7 dní a poté byl výsledek
virusneutralizačního testu na protilátky EVA negativní; po odběru vzorku krve
bylo/byla očkováno/očkována proti EVA; po očkování bylo/byla
izolováno/izolována od jiných koňovitých po dobu dalších 21 dní; dále bylo/byla
pravidelně přeočkováváno/přeočkovávána dle pokynů výrobce tak, aby
současný status očkování proti EVA zůstal zachován;]]

(1) ☐
[II.3.10.
(1)buď

(1)nebo

(1)nebo

(1) ☐
[II.3.11.
(1)buď

en / cs

Zvíře/zvířata je/jsou EVA séropozitivní nekastrovaný/nekastrovaní samec/samci jiný/jiní než
v bodě II.3.9 a

○

[II.3.10.1.

○

[II.3.10.1.

○

[II.3.10.1.

v průběhu 6 měsíců před vývozem bylo/byla zkušebně připuštěno/připuštěna ke
dvěma klisnám. Tyto klisny byly předmětem dvou virusneutralizačních testů na
EVA s negativním výsledkem. První vzorek byl klisnám odebrán v době
zkušebního páření, druhý pak 28 dní poté;]
v průběhu 6 měsíců před vývozem bylo/byla předmětem testu izolace viru (1)/
testu PCR(1) na spermatické frakci dvou separátních vzorků semene (lze odebrat
v jednom dni) s negativním výsledkem;]
v průběhu 6 měsíců po odběru séropozitivního vzorku krve byl(i) hřebec/hřebci:
předmětem testu izolace viru na spermatické frakci dvou separátních vzorků
semene (lze odebrat v jednom dni) s negativním výsledkem; a očkován(i) proti
EVA po odběru vzorků semene; a pravidelně přeočkováván(i) dle pokynů
výrobce tak, aby současný status očkování proti EVA zůstal zachován;]]

Zvíře/zvířata je/jsou jiné kategorie než nekastrovaný/nekastrovaní samec/samci a

○

[II.3.11.1.

bylo/byla předmětem negativního virusneutralizačního testu na protilátky EVA
provedeného podle pokynů v Příručce OIE pro diagnostické testy a očkovací
látky pro suchozemská zvířata. Vzorky k testování byly odebrány v předvývozní
izolaci;]
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(1)nebo

(1)nebo

○

[II.3.11.1.

○

[II.3.11.1.

během předvývozní izolace mu/jim byly v rozmezí alespoň 14 dní odebrány dva
vzorky krve, které prokázaly stabilní nebo klesající titry protilátek;]
bylo/byla očkováno/očkována proti EVA podle následujícího protokolu:
zvíře/zvířata bylo/byla drženo/držena v izolaci po dobu alespoň 7 dní a poté byl
výsledek virusneutralizačního testu na protilátky EVA negativní; po odběru
vzorku krve bylo/byla očkováno/očkována proti EVA; po očkování bylo/byla
izolováno/izolována od jiných koňovitých po dobu dalších 21 dní; dále bylo/byla
pravidelně přeočkováváno/přeočkovávána dle pokynů výrobce tak, aby
současný status očkování proti EVA zůstal zachován;]
bylo/byla před odesláním izolováno/izolována po dobu 28 dní (předvývozní
izolace byla prodloužena na 28 dní) a během této doby nevykázalo/nevykázala
známky EVA;]]

Zvíře/zvířata nebylo/nebyla během 60 dní před vývozem očkováno/očkována proti
venezuelské encefalomyelitidě koní;

II.3.13.

Očkování vyžadovaná pro vývoz byla provedena nejpozději 35 dní před vývozem a byla
podána podle pokynů v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE. Očkovací látky proti
rizikovým organismům splňovaly všechna další doporučení uvedená v Příručce OIE pro
diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata nebo v dokumentu Ministerstva
prvovýroby: MPI Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-arrival Testing
Laboratories for Animal Import Health Standards (MPI-STD-TVTL);

II.3.14.

Provedenými diagnostickými testy byly testy předepsané pro mezinárodní obchod, které
splňují standardy uvedené v dokumentu Ministerstva prvovýroby: MPI Approved Diagnostic
Tests, Vaccines, Treatments and Post-arrival Testing Laboratories for Animal Import Health
Standards (MPI-STD-TVTL);

II.3.15.

Diagnostické testy byly provedeny laboratoří schválenou příslušným orgánem členského
státu EU k provádění vývozních testů;

II.3.16.

Laboratorní vzorky byly odebírány, zpracovávány a skladovány v souladu s doporučeními
uvedenými v dokumentech OIE Kodex zdraví suchozemských živočichů a Příručka pro
diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata;

II.3.17.

Pokud jde o ektoparazity, zvíře/zvířata

M
EN

II.3.12.

SP
E

CI
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(1)nebo

○

[II.3.11.1.

(1)buď

○

[II.3.17.1.

bylo/byla ošetřeno/ošetřena dvakrát: poprvé ihned po vstupu do předvývozní
izolace; a podruhé v průběhu 48 hodin před plánovaným datem vývozu.
Byla/byly použita/použity vysoce účinná látka/látky proti ektoparazitům, včetně
proti larvám střečkovitých, která/které byla/byly aplikována/aplikovány podle
pokynů výrobce, a při vyšetření zvířat provedeném v průběhu 48 hodin před
vývozem registrovaným veterinářem nebyly zjištěny známky klíšťat

Ektoparaziticid:
Výše dávky:
Datum ošetření:
(1)nebo

○

[II.3.17.1.

;]

bylo/byla ošetřeno/ošetřena dvakrát: poprvé ihned po vstupu do předvývozní
izolace; a podruhé v průběhu 48 hodin před plánovaným datem vývozu.
Byla/byly použita/použity vysoce účinná látka/látky proti ektoparazitům, včetně
proti larvám střečkovitých, která/které byla/byly aplikována/aplikovány podle
pokynů výrobce, a při vyšetření zvířat provedeném v průběhu 48 hodin před
vývozem registrovaným veterinářem nebyly zjištěny známky klíšťat
Zvíře/zvířata bylo/byla znovu ošetřeno/ošetřena, poté opět
prohlédnuto/prohlédnuta, a klíšťata zjištěna nebyla.

Ektoparaziticid:
Výše dávky:
Datum ošetření:
II.3.19.

en / cs

;]

Pokud jde o endoparazity, bylo/byla zvíře/zvířata ošetřeno/ošetřena dvakrát: poprvé ihned
po vstupu do předvývozní izolace; a podruhé v průběhu 48 hodin před plánovaným datem
vývozu. Byl použit vysoce účinný endoparaziticid se širokým záběrem, který byl aplikován
podle pokynů výrobce
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Endoparaziticid:
Výše dávky:
Datum ošetření:
Potvrzení o dobrých životních podmínkách

II.5.

II.4.1.

Na základě závěrečné prohlídky provedené během 48 hodin před vývozem bylo/byla
zvíře/zvířata způsobilé/způsobilá k cestě.

II.4.2.

Součástí zásilky není kobyla březí déle než 300 dní;

II.4.3.

Součástí zásilky není zvíře mladší jednoho měsíce.

Písemné prohlášení podepsané přepravcem je součástí veterinárního osvědčení.

Poznámky:
(1)

Nehodící se škrtněte.

Část I:
Kolonka
I.20:

Celkový počet balení odpovídá počtu kontejnerů.

·

Kolonka
I.21:

Uvede se číslo plomby/kontejneru.

·

Kolonka
I.25:

Druh: u koní a poníků se uvede „Equus caballus“, u oslů a jejich kříženců (mul, mezků)
„Equus asinus“.

Část II:

M
EN

·

Je-li použita formulace „bez nahlášených klinických případů“, lze absenci konkrétní nákazy ověřit na
úrovni jednotlivé země nebo hospodářství, i když je doložena pouze pasivním sledováním.

·

Dokument MPI Standard for the approval of pre-export isolation premises for horses (Zásady
Ministerstva prvovýroby pro schvalování prostor předvývozní izolace koní) (vydání z 6. listopadu 2015)
je k dispozici zde: https://mpi.govt.nz/document-vault/1705

·

Dokument Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-Arrival Testing Laboratories for
Animal Import Health Standards (MPI-STD-TVTL) (Schválené diagnostické testy, očkovací látky, ošetření
a popříjezdové testovací laboratoře pro zdravotní normy u dovozu zvířat) (vydání z 21. ledna 2016) je k
dispozici zde: https://mpi.govt.nz/document-vault/2040

·

Podpis a razítko musí být v barvě odlišné od barvy tisku.

CI

·

Certifying Officer

SP
E
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II.4.

Name (in capital letters)

Qualification and title

Datum podpisu

Podpis

Razítko

en / cs
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