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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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Verklaring inzake de volksgezondheid voor waterdieren en producten daarvanII.1

Ondergetekende verklaart dat hij kennis heeft van de relevante bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 en dat de hierboven

beschreven waterdieren of producten daarvan, bestemd voor menselijke consumptie, overeenkomstig die voorschriften zijn geproduceerd en met name dat:

zij afkomstig zijn van een bedrijf dat (bedrijven die) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de HACCP-beginselen gebaseerd programma toepast (toepassen);-

zij zijn verzameld, in voorkomend geval heruitgezet, en vervoerd overeenkomstig sectie VII, hoofdstukken I en II, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;-

zij zijn gehanteerd, in voorkomend geval gezuiverd, en verpakt overeenkomstig sectie VII, hoofdstukken III en IV, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;-

zij voldoen aan de gezondheidsnormen van sectie VII, hoofdstuk V, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en de criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake

microbiologische criteria voor levensmiddelen;

-

zij zijn verpakt, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig sectie VII, hoofdstukken VI en VIII, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;-

zij zijn voorzien van een merk en geëtiketteerd overeenkomstig sectie I van bijlage II, en sectie VII, hoofdstuk VII, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;-

in het geval van pectinidae die buiten de geclassificeerde productiegebieden zijn verzameld, zij voldoen aan de specifieke voorschriften van sectie VII, hoofdstuk IX, van bijlage III bij

Verordening (EG) nr. 853/2004; en

-

zij op afdoende wijze de officiële controles overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 hebben ondergaan.-

EN

(1)  [Verklaring inzake de diergezondheid voor gehouden/gekweekte of in het wild gevangen waterdieren of producten daarvanII.2

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de in deel I van dit certificaat bedoelde gehouden/gekweekte of in het wild gevangen waterdieren of producten daarvan, bestemd voor de

detailhandel of maaltijdverstrekking:

afkomstig zijn uit een land, grondgebied, gebied of uit gebouwen waar van de desbetreffende ziekten zoals opgenomen in Richtlijn 2006/88/EG bij de bevoegde autoriteit aangifte moet worden

gedaan, en meldingen van vermoede infecties met de desbetreffende ziekten vóór de uitvoer onmiddellijk door de officiële diensten moeten worden onderzocht;

II.2.1

geen hoger ziekte- of sterftecijfer vertoonden dat kan zijn veroorzaakt door een van de andere desbetreffende ziekten in kwestie(2), die niet zijn opgenomen in Richtlijn 2006/88/EG. Een hoger ziekte

- of sterftecijfer vóór de uitvoer moet worden aangemeld bij en onmiddelijk worden onderzocht door de officiële diensten;

II.2.2

(3)(4)  en / of het reproductiemateriaal daarvan niet zijn onderworpen aan beperkingen van de bevoegde autoriteit van het land van uitvoer of bestemd is om te worden vernietigd of geslacht in het

kader van ziektebestrijding; en

II.2.3

het voor het vervoer toegevoegde water,(3)  [het ijs, indien van toepassing] , en alle andere waterdieren waarmee de voor de uitvoer bestemde dieren tijdens het vervoer mogelijk in aanraking komen,

HETZIJ vrij moeten zijn van de ziekten in kwestie(2) die specifiek zijn voor de uitgevoerde soort,  HETZIJ een behandeling moeten ondergaan die deze pathogenen vernietigen voor zij met de

waterdieren in contact komen.

II.2.4

(3)  [In het geval van levende waterdieren moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:II.2.5

de zendingen moeten vrij zijn van zichtbare ectoparasieten en tussengastheren; enII.2.5.1

de zending bevat enkel de in de invoervergunning aangegeven soorten en moet vrij zijn van meereizende organismen OF (4)  [voor weekdieren, indien de zending niet vrij is van

meereizende organismen, de zending moet een behandeling hebben ondergaan waarbij de meereizende organismen vernietigd zijn.] ] ]

II.2.5.2

EN

(1)  [Vervoers- en etiketteringsvoorschriftenII.3

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat:

de hierboven bedoelde levende waterdieren of producten daarvan worden gehouden onder omstandigheden, inclusief waterkwaliteit, die geen gevolgen hebben voor hun gezondheidsstatus;II.3.1

de vervoerscontainer of het schip met leeftank vóór het laden schoon en ontsmet of nooit eerder gebruikt is;II.3.2

de voor invoer gepresenteerde waterdieren verpakt zijn op een manier die het contact of de uitwisseling van dieren of water tussen verschillende zendingen waterdieren tijden eenzelfde transport

onmogelijk maakt;

II.3.3

de waterdieren verpakt zijn in transportcontainers, eenheden en/of  verpakkingen die hetzij nieuw, hetzij gereinigd en ontsmet zijn. De transportcontainers en/of eenheden mogen onderweg geen

vervoerde inhoud (bijv. water of dieren) verliezen; en

II.3.4

de zending voorzien is van een leesbaar etiket aan de buitenkant van de microcontainer of, bij vervoer in een schip met leeftank, op het scheepsmanifest, met de relevante informatie als bedoeld in de

vakken I.7 tot en met I.11 van deel I van dit certificaat, en de volgende vermelding:

II.3.5

"(3)  [gehouden of gekweekt]  (3)  [in het wild gevangen]  waterdieren of producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie in Canada”.]

Opmerkingen

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

lidstaat.

Deel I:

Vak I.6: Geef de Canadese gezondheid van waterdieren import referentie nummer van de vergunning zoals vereist voor deel II.2 en deel II.3 - Zie voetnoot 1 onder deel II hieronder.

Vak I.7: Regio van oorsprong: voor tweekleppige weekdieren: geef het productiegebied aan.

Vak I.11: Plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.

Vak I.12: Invullen  op vrijwillige basis

Vak I.15: Vervoermiddelen: Vermeld de namen van schepen en, indien bekend, vluchtnummers van vliegtuigen. Bij vervoer in containers of dozen dienen het totale aantal daarvan en, indien van

toepassing, het volgnummer van het zegel te worden vermeld in vak I.23.

Vak I.21: Container / zegelnummer: vermeld eventueel het volgnummer van het zegel.

Vak I.25: Identificatie van de goederen: gebruik de juiste code van het Geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie van de volgende rubrieken: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306,

0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 of 2106.

Aard van de goederen: vermeld de oorsprong van het product: aquacultuur of wild.

Soort behandeling: geef aan: levend, diepgevroren of verwerkt.

Verwerkingsbedrijf: omvat fabrieksvaartuig, vriesschip, koelhuis, verwerkingsfabriek, verzendingscentrum, en zuiveringscentrum.

Deel II:

 Delen II.2, II.3 en II.4 zijn niet van toepassing op:(1)

soorten waterdieren die niet zijn opgenomen in schema III van de diergezondheidsverordeningen van Canadaa)

vis die vóór de verzending wordt gedood en gekaaktb)

niet-levensvatbare weekdieren en schaaldieren, d.w.z. weekdieren ontdaan van één of alle schelpen en schaaldieren zonder kopc)
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(CA) (V2) Uitvoer van waterdieren bestemd voor de detailhandel of
maaltijdverstrekking – Canada

II. Informatie over de gezondheid II.a Referentienummer certificaat II.b. TRACES referentienummmer:
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waterdieren en producten daarvan die zonder verdere verwerking voor menselijke consumptie in de handel worden gebracht, mits zij zijn verpakt in detailverpakkingen die voldoen aan de

bepalingen voor dergelijke verpakkingen in Verordening (EG) nr. 853/2004

d)

In deze gevallen een Canadese gezondheid van waterdieren import referentie nummer van de vergunning zoals is niet vereist.

Canada’s list of susceptible species and diseases to which they are susceptible (diseases of concern) can be found on the following web page:(2)

 http://www.inspection.gc.ca/animals/aquatic-animals/diseases/susceptible-species/eng/1327162574928/1327162766981

Keep as appropriate.(3)

For cultured aquatic animals, the aquatic animal(s) AND their broodstock are not under any restriction by the exporting country’s competent authority or intended for destruction or slaughter for

disease control purposes; for wild aquatic animals, the aquatic animal(s) OR their broodstock are not under any restriction by the exporting country’s competent authority or intended for destruction

or slaughter for disease control purposes.

(4)

Water exchange for the transported animals is not permitted at in-transit destinations.-

The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Hoedanigheid en titel:Naam (in hoofdletters):

Nr. LVE:Lokale veterinaire eenheid:

Handtekening:Datum:

Stempel
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