
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 ☐

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.24. Totale hoeveelheid I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht

I.28. Description of consignment

Grondstof Verwerkingsbedrijf Soort(en) Hoeveelheid Nettogewicht

EUROPESE UNIE Export Health Certificate
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II. Informatie over de gezondheid

II.1 

Ondergetekende, officieel dierenarts of officieel inspecteur, verklaart dat de in Oekraïne ingevoerde melk en
zuivelproducten aan de volgende vereisten voldoen:

II.1.1

zij zijn bereid uit rauwe melk die is verkregen van gezonde dieren die zijn gefokt op het grondgebied van de
Europese Unie en afkomstig zijn van landbouwbedrijven en uit administratieve gebieden die vrij zijn van de
volgende dierziekten:

- mond-en-klauwzeer - voor het gehele grondgebied van het land of de door de OIE erkende
zone gedurende de afgelopen twaalf maanden;

- "peste des petits ruminants" - voor het grondgebied van het gehele land of administratief
gebied gedurende de afgelopen twee jaar, in geval van ruiming - de afgelopen zes maanden;

II.1.2

zij zijn niet zijn behandeld met kleurstoffen, smaakstoffen, ioniserende of ultraviolette bestraling die niet door de 
EU-wetgeving of soortgelijke regelgeving in Oekraïne zijn goedgekeurd; zij bevatten geen natuurlijke of 
synthetische oestrogenen, hormonale substanties, thyreostatica, antibiotica of residuen van kalmerende middelen 
overeenkomstig de Oekraïense wetgeving of gelijkwaardige EU-regelgeving;

II.1.3

zij zijn geproduceerd in officieel erkende melkverwerkende inrichtingen onder officieel toezicht van de bevoegde 
autoriteit van het land van oorsprong, dat een EU-lidstaat is, en zijn geschikt voor consumptie en vrije handel;

II.1.4

de melk of het melkbestanddeel waarvan dit product is gemaakt, is gedurende ten minste 15 seconden verhit tot 
een temperatuur van ten minste 72 °C (of een behandeling met ten minste een gelijkwaardig effect) of het proces 
van uit rauwe melk bereide producten (kaas die langer dan zestig dagen rijpt) om de aanwezigheid van 
vegetatieve pathogene micro-organismen te vermijden;

II.1.5

de microbiologische, chemisch-toxicologische en radiologische indicatoren van de melk en zuivelproducten 
voldoen aan de vereisten betreffende de hygiëne en veiligheid van levensmiddelen en grondstoffen daarvan 
overeenkomstig de huidige voorschriften van Oekraïne of de EU;
II.1.6
de producten die worden uitgevoerd, hebben typische organoleptische kenmerken en zijn verpakt in een 
onbeschadigde fabrieksverpakking;

II.1.7

de verpakking is eenmalig en voldoet aan alle nodige sanitaire en hygiënevoorschriften die in het uitvoerende 
land van toepassing zijn;

II.1.8

de vervoermiddelen zijn toegerust en gereinigd overeenkomstig de in het uitvoerende land geldende 
voorschriften.

EUROPESE UNIE (UA) Warmtebehandelde melk en zuivelproducten
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II. Informatie over de gezondheid

Opmerkingen

Deel I

- Vak I.11: plaats van oorsprong: naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting van verzending.

- Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuig) of
naam (schip). Bij vervoer in containers moeten in vak I.21 het totale aantal containers en het
registratienummer ervan en, indien van toepassing, het volgnummer van het zegel worden
vermeld.

- Vak I.19: geef totaal brutogewicht en totaal nettogewicht aan.

- Vak I.21: bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het officiële zegelnummer
(indien van toepassing) vermelden.

- Vak I.25: verwerkingsbedrijf: vul erkenningsnummer van de voor uitvoer erkende
verwerkingsinrichting(en) in.

Douanecode en titel: de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) gebruiken onder
de volgende rubrieken: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05;
21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 of 35.04.

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

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening

EUROPESE UNIE (UA) Warmtebehandelde melk en zuivelproducten
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