
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
Kunstmatige reproductie ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circus/tentoonstelling ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Geregistreerde paardachtigen ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Slacht ☐ Verdere verwerking ☐
Training ☐ Gezelschapsdieren ☐ Laboratory ☐ Farmaceutisch gebruik ☐
Rodent food ☐ Technisch gebruik ☐ Unregistered equidae ☐ Diervoeder ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Heruitzetting ☐ Andere ☐ Transhumance ☐ Quarantaine ☐
Competition ☐ Menselijke consumptie ☐ Erkende instellingen ☐ Voeder voor gezelschapsdieren ☐
Vetmesten ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

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
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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 of het gebied van oorsprong in)

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

II.2. De dieren waarvan deze producten afkomstig zijn:

II.2.1. zijn geslacht in een door de bevoegde autoriteit erkend slachthuis dat onder toezicht staat
van een officieel dierenarts en wat betreft structuur, exploitatie en sanitaire inspectie
voldoet aan de voorwaarden voor uitvoer;

II.2.2. zijn voor en na het slachten geïnspecteerd en vertoonden geen tekenen van overdraagbare
ziekten.

II. 3. Voorwaarden voor het product:

II.3.1. voldoet aan de algemene en bijzondere beginselen en de overige voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving van de Europese Unie en is voor consumptie geschikt verklaard.

II.3.2. ingeval de EU-lidstaat of het gebied van oorsprong niet voldoet aan de voorwaarden van
punt II.1. is het varkensvet onderworpen aan een van de volgende thermische
behandelingen(1):

Hetzij ○ [ten minste 70  C gedurende ten minste 30 minuten]

hetzij ○ [ten minste 90 ºC gedurende ten minste 15 minuten]

hetzij ○ [ten minste 80 ºC in een continu smeltsysteem]

II.4. De producten worden verzonden in verzegelde en geëtiketteerde verpakkingen, waarop het land en de
inrichting van herkomst, de identificatie van het product, de hoeveelheid en het nettogewicht zijn
aangegeven.

II.5. De producten worden van de plaats van herkomst tot aan de eindbestemming in Chili vervoerd met
voertuigen of compartimenten die hygiënische omstandigheden waarborgen.

Opmerkingen

(1)     Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

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

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening

EUROPESE UNIE (CL) Varkensvet of reuzel
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