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EUROPESE UNIE Export Gezondheidscertificaat
I.1 Verzender

Naam

Adres

Land

I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. TRACES 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 Land van oorsprong ISO-code I.8 Regio van oorsprong I.9 Land van bestemming ISO-code I.10. Regio van bestemming

I.11 Plaats van oorsprong I.12 Plaats van bestemming

I.13 Plaats van lading I.14 Datum en uur van vertrek

I.15 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I.16 Plaats van binnenkomst

I.17. CITES

I.18 Temperatuur producten I.19 Totaal brutogewicht I.20. Aantal verpakkingen

I.21. Nr. zegel en nr. container

I.22 Dieren / Producten gecertificeerd voor:

I.23 Doorvoer door een 3e land I.24 Voor Export

I.25 Identificatie van de goederen
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Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat het in dit certificaat beschreven vlees is bewerkt in een inrichting die is gecertificeerd voor de uitvoer naar Canada en afkomstig is van dieren

die zijn onderzocht en die bij de ante- en postmortemkeuring vrij zijn bevonden van ziekten overeenkomstig Verordeningen (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (erkend

als gelijkwaardig aan de Canadese Meat Inspection Act en de bijbehorende verordeningen) en geschikt is voor menselijke consumptie.

II.1.

Aanvullende certificeringsverklaringen voor alle varkensvlees afkomstig van varkens die in een lidstaat van de EU zijn geboren en opgefokt.II.2.

Ondergetekende verklaart het volgende:

Het varkensvlees is afkomstig van dieren die:II.2.1.

in de afgelopen 90 dagen niet in aanraking zijn geweest met een dier uit een land dat of een regio die niet officieel erkend is als vrij van mond-en-klauwzeer (MKZ),

Afrikaanse varkenspest (AVP) of vesiculaire varkensziekte (SVD);

II.2.1.1.

in de afgelopen 90 dagen niet in aanraking zijn geweest met een dier uit een land dat of een regio die niet officieel erkend is als vrij van klassieke varkenspest (KVP);] [II.2.1.2.(1)hetzij

 in de afgelopen 90 dagen op een bedrijf gehouden zijn dat zich niet bevond in een gebied waar klassieke varkenspest bij wilde varkens wordt bestreden;] [II.2.1.2.(1)hetzij

 werden gehouden in een gebied waar klassieke varkenspest bij wilde varkens wordt bestreden en waar de afwezigheid van KVP vastgesteld is aan de hand van controles

overeenkomstig Beschikking 2008/855/EG van de Commissie, als gewijzigd;]

 [II.2.1.2.(1)hetzij

in een erkend bedrijf zijn geslacht en vrij bevonden zijn van enige indicatie van KVP, MKZ, AVP of SVD vóór en na keuring zoals voorgeschreven onder punt II.1.II.2.1.3.

alle maatregelen zijn genomen om tijdens de slacht, bewerking en verpakking direct of indirect contact van het varkensvlees met dierlijke producten of bijproducten afkomstig

van dieren met een lagere zoosanitaire status te voorkomen.

 II.2.2.

Opmerkingen

Dit certificaat is bedoeld voor vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees en vleesbereidingen, van varkens (huisdieren) (Sus scrofa). Onder vers vlees wordt verstaan: alle voor menselijke consumptie geschikte

delen, vers, gekoeld of bevroren.

Alle bladzijden moeten worden ondertekend en gestempeld en het certificaat moet ten minste worden ingediend in het Engels en/of het Frans, alsmede in ten minste een van de officiële talen van de exporterende

EU-lidstaat.

Deel I

 de gegevens van de exporteur vermelden.·         Vak I.1:

 het referentienummer vermelden, voorafgegaan door de driecijferige landcode volgens ISO 3166-1 alfa-3·         Vak I.2.:

 het unieke door Traces toegekende referentienummer vermelden, als dit certificaat via het Traces-systeem is geproduceerd.·         Vak I.2.a.:

 de gegevens van de importeur vermelden.·         Vak I.5.:

 plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending vermelden.·         Vak I.11.:

de namen van de schepen en, indien bekend, de vluchtnummers van de vliegtuigen vermelden. In geval van overslag moet afzonderlijke informatie worden verstrekt.·         Vak I.15.:

 totaal brutogewicht en totaal nettogewicht vermelden.·         Vak I.19.:

 bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het onder toezicht van de bevoegde autoriteit aangebracht zegelnummer vermelden.·         Vak I.21.:

·         Vak I.25.:

Douanecode en titel: gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de volgende rubrieken:  02.03; 02.06; 02.09; 05.04; 05.11 of 15.01..

Productbeschrijving: moet identiek zijn aan de beschrijving op de transportdoos. Als Pork Leg, Boneless op de transportdoos staat, moet de beschrijving Pork

Leg, Boneless op het Official Meat Inspection Certificate (OMIC) staan. Als Pork Leg, Outside, Flat Cut op de transportdoos staat, moet Pork Leg, Outside,

Flat Cut op het OMIC staan. Als Bone-in Pork Leg Butt Portion or Pork Loin Back Ribs op de transportdoos staat, moet Bone-in Pork Leg Butt Portion of

Pork Loin Back Ribs op het OMIC staan.  Afkortingen en/of codes zijn niet toegestaan in de verplichte productbeschrijving: het is dus bv. niet toegestaan de

productbeschrijving Pork Leg, Boneless weer te geven als Pork L, Bnls op het OMIC. De termen boneless of bone-in (voor zover van toepassing) moeten

deel uitmaken van de beschrijving op de transportdoosvan stukken vlees bestaande uit een enkele ingrediënt en daarom op het OMIC worden weergegeven.

.

Slachthuis, verwerkingsbedrijf en koelhuis: het erkenningsnummer van de inrichting vermelden, zoals op het etiket vermeld..

Aard van de verpakking: geef het soort verpakking aan overeenkomstig Aanbeveling 21 van de VN, met de naam van de verpakkingssoort die wordt gebruikt

in de internationale handel.

.

Verzendingsmerken worden gebruikt om alle transportcontainers (dozen) binnen een ingevoerde verzending in het desbetreffende Official Meat Inspection

Certificate (OMIC) aan te geven. Elke transportcontainer in elke ingevoerde partij moet duidelijk worden gemarkeerd met een passend verzendingsmerk.

Vermeld het relevante, overeenkomstig de eisen van het Canadian Food Inspection Agency toegepaste nummer:   http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and

-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/annex-d/eng/1336319434490/1336319505953

.

Deel II

 Doorhalen wat niet van toepassing is.·       (1)

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel:Naam (in hoofdletters):

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum:

Stempel
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EUROPESE UNIE

(CA) Varkensvlees voor uitvoer naar Canada

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. TRACES referentienummmer:
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