
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
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
Omgeving ☐ Gekoeld ☐ Bevroren ☐ Controlled

temperature ☐

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.23. Totaal aantal colli I.25. Totaal nettogewicht I.25. Totaal brutogewicht

I.28. Description of consignment

Grondstof Soort(en) Slachthuis Uitsnijderij Koelhuis

Aantal colli Nettogewicht
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II. Informatie over de gezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:

1. Het in dit certificaat beschreven pluimveevlees, dat naar de Republiek Moldavië wordt uitgevoerd, is
afkomstig van een of meer inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de
HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen.

2. Het is geproduceerd overeenkomstig de voorschriften van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

3. Het is op grond van een overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) 2017/625 uitgevoerde ante- en
post-mortemkeuring geschikt voor menselijke consumptie bevonden.

4. Het is overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van een identificatiemerk voorzien.

5. Het voldoet aan de desbetreffende criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie inzake
microbiologische criteria voor levensmiddelen.

6. Het biedt alle garanties betreffende levende dieren en producten daarvan die zijn vervat in de
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 ingediende plannen betreffende residuen.

7. Het is verkregen van vogels die afkomstig zijn uit een EU-lidstaat of een zone/gebied daarvan, die of dat
vrij is van hoogpathogene aviaire influenza, zoals geregeld bij Richtlijn 2005/94/EG van de Raad, en van
de ziekte van Newcastle, zoals geregeld bij Richtlijn 92/66/EEG van de Raad.

8. Het is afkomstig uit een door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong goedgekeurd
slachthuis:

a) waarvan de erkenning niet is geschorst of ingetrokken;

b) waarvoor tijdens het slachten geen door de bevoegde autoriteit van het land van
oorsprong opgelegde beperkende diergezondheidsmaatregelen betreffende
hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle golden;

c) waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km (dat, in voorkomend
geval, ook grondgebied van een buurland kan omvatten) ten minste in de laatste
30 dagen geen enkele uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza of de ziekte
van Newcastle heeft voorgedaan;

d) waarin het vlees tijdens het slachten, het uitsnijden, de opslag of het vervoer
nooit in contact is geweest met pluimvee of vlees met een lagere veterinair-
sanitaire status.

9. Het is verkregen van pluimvee dat komt van inrichtingen:

a) waaraan geen beperkingen in verband met een pluimveeziekte zijn opgelegd;

b) waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km (dat, in voorkomend
geval, ook grondgebied van een buurland kan omvatten) ten minste in de laatste
30 dagen voor het slachten overeenkomstig de desbetreffende EU-verordeningen
geen enkele uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza of de ziekte van
Newcastle heeft voorgedaan.

10. Het is verkregen van pluimvee dat:

a) sinds het is uitgebroed op het in punt 7 genoemde grondgebied van een
land/regio/administratief gebied/compartiment is gehouden of dat als
eendagskuiken, fok- of gebruikspluimvee of slachtpluimvee op dat grondgebied
is ingevoerd;

b) is geslacht op                           (dd/mm/jjjj) of tussen                           (dd/mm/jjjj) en
                          (dd/mm/jjjj);

○ hetzij c) (1)niet tegen aviaire influenza is ingeënt;

○ hetzij c) (1)met                           (naam en type vaccin) op de leeftijd van                          
weken tegen aviaire influenza is ingeënt;

d) niet is geslacht in het kader van een diergezondheidsprogramma voor de bestrijding of de
uitroeiing van een pluimveeziekte;

e) tijdens het vervoer naar het slachthuis op geen enkel moment in contact is geweest met
pluimvee dat met hoogpathogene aviaire influenza of met de ziekte van Newcastle besmet
was;
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II. Informatie over de gezondheid

f) indien het tegen de ziekte van Newcastle is ingeënt, uitsluitend is ingeënt met de door de
bevoegde autoriteit van het land van oorsprong officieel goedgekeurde (geregistreerde)
vaccins. De invoer, de vervaardiging en het verkeer van een vaccin moet onder toezicht van
de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong plaatsvinden.

11. Het komt van dieren die in het slachthuis, tot het tijdstip waarop zij zijn geslacht of gedood, zijn
behandeld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de
Raad.

Opmerkingen:

Deel I:

- Vak I.19: Vermeld het totale brutogewicht en het totale nettogewicht.

- Vak I.21: Vermeld in dit vak het zegel- of containernummer of beide.

- Vak I.25: Douanecode en titel: gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de
volgende rubrieken: 02.07, 02.08, 05.04

Deel II:

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

Name (in capital letters)
Datum van ondertekening
Stempel

Qualification and title
Handtekening
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