
I.1. Verzender

Naam
Adres
Land ISO-code

I.2. Imsoc-referentie

I.2.a. Local Reference

I.5. Geadresseerde

Naam
Adres
Land ISO-code

I.3. Bevoegde centrale autoriteit
I.4. Local competent authority

I.7. Land van oorsprong ISO-code I.9. Country of destination ISO-code

I.8. Region of origin Code I.10. Regio van bestemming Code
I.11. Place of Dispatch

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.12. Plaats van bestemming

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.13. Plaats van lading

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land ISO-code

I.14. Date and time of departure

I.15. Vervoermiddel

Soort Document Identificatie

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Gekoeld ☐ Controlled

temperature ☐ Omgeving ☐ Bevroren ☐
I.17. Begeleidende documenten

Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer

I.20. Certified as
Menselijke consumptie ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐ Production of petfood ☐ Andere ☐
Farmaceutisch gebruik ☐ Technisch gebruik ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

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

Country ISO-code

I.23. Totaal aantal colli I.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht

I.28. Description of consignment

 

 

Grondstof Soort(en) Hoeveelheid Partijnummer Verwerkingsbedrijf

Koelhuis Uitsnijderij Datum van invriezing Productiedatum Slachtdatum

Nettogewicht Product Description Aantal colli Identificatiekenmerk

EUROPESE UNIE Export Health Certificate
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II. Informatie over de gezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:

II.1.                           (vul de EU-lidstaat van oorsprong in of een gebied daarvan)

is officieel door de OIE erkend als vrij van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie en is vrij van
Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekte en klassieke varkenspest, overeenkomstig de criteria
van het desbetreffende hoofdstuk van de recentste versie van de Gezondheidscode voor landdieren
(Terrestrial Animal Health Code) van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE).

II.2. Het vlees is verkregen van dieren die:

II.2.1. zijn geboren, gefokt en geslacht in het onder II.1 bedoelde gebied of in een land of een
gebied daarvan met vergelijkbare diergezondheidsstatus als onder punt II.1 beschreven;

II.2.2. zijn geslacht in een inrichting die door de SAG gekwalificeerd is om naar Chili uit te
voeren(1);

II.2.3. een ante- en postmortemkeuring hebben ondergaan, waarbij geen enkel teken van
overdraagbare ziekten is gevonden.

II.3. Het vlees: voldoet aan alle algemene en specifieke beginselen en voorschriften van de
EUvoedingsmiddelenwetgeving en is geschikt bevonden voor menselijke consumptie.

II.4. Opslag en vervoer:

II.4.1. Koelen/invriezen is de enige conserveringsmethode; er worden geen antiseptica, antibiotica
of andere chemische of biologische toevoegingsmiddelen gebruikt.

II.4.2. Het vervoer van het slachthuis naar het het punt van uitgang uit de EU vindt plaats in
voertuigen die de temperatuur constant houden en de hygiënische en sanitaire
omstandigheden waarborgen.

Opmerkingen

Deel I:

Vak I.11: Plaats van oorsprong: geeft aan of de inrichting van oorsprong een slachthuis, een uitsnijderij of een
koelhuis is.

(1) http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=139
4&argTreeNodosAbiertos=(1394)(-51)&argTreeNodoActual=1394&argTreeNodoSel=8

·          De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

·          Het certificaat wordt opgesteld in het Spaans en in de taal van de EU-lidstaat van oorsprong.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening

EUROPESE UNIE (CL) Gekoeld/ingevroren varkensvlees
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