
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
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II. Informatie over de gezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:

1. De hierboven beschreven visserijproducten, die naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd, zijn
afkomstig van een of meer inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de
HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen.

2. Zij zijn op hygiënische wijze gevangen en aan boord van het vaartuig gehanteerd, aan land gebracht,
gehanteerd en, in voorkomend geval, bereid, verwerkt, ingevroren en ontdooid overeenkomstig de
voorschriften van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

3. Zij voldoen aan de gezondheidsnormen van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en de criteria
van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie inzake microbiologische criteria voor
levensmiddelen.

4. Zij zijn verpakt, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

5. Zij zijn voorzien van een merk overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

6. Zij voldoen aan alle garanties betreffende levende dieren en producten daarvan, indien zij van
aquacultuur afkomstig zijn, die zijn vervat in de overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 ingediende
plannen betreffende residuen.

7. Zij hebben op afdoende wijze de officiële controles van de artikelen 67 tot en met 71 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie ondergaan.

○ 8. De hierboven beschreven, van aquacultuur afkomstige visserijproducten, die naar de Republiek
Moldavië worden uitgevoerd, die tot een soort behoren die vatbaar is voor epizoötische
hematopoëtische necrose (EHN), taura-syndroom en de yellow-head-ziekte, zijn afkomstig uit een
land/grondgebied, gebied of compartiment dat overeenkomstig hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/88/EG
of de desbetreffende OIE-norm vrij is verklaard van de genoemde ziekten door de bevoegde autoriteit
van mijn land:(1)(2)

a) waar van de desbetreffende ziekten bij de bevoegde autoriteit aangifte moet
worden gedaan en meldingen van vermoede infecties met de desbetreffende
ziekte onmiddellijk door de bevoegde autoriteit moeten worden onderzocht;

b) waar alle binnengebrachte soorten die vatbaar zijn voor de desbetreffende
ziekten, afkomstig zijn uit een gebied dat vrij van de ziekte is verklaard; en

c) waar de voor de desbetreffende ziekten vatbare soorten niet tegen de
desbetreffende ziekten zijn gevaccineerd.

○ 9. De hierboven beschreven, van aquacultuur afkomstige visserijproducten, die naar de Republiek
Moldavië worden uitgevoerd, die tot een soort behoren die vatbaar is voor virale hemorragische
septikemie (VHS), infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), infectieuze zalmanemie (ISA), koi-
herpesvirus (KHV) en besmetting met het wittevlekkenvirus, zijn afkomstig uit een land/grondgebied,
gebied of compartiment dat overeenkomstig hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/88/EG of de
desbetreffende OIE-norm vrij is verklaard van de genoemde ziekten door de bevoegde autoriteit van
mijn land:(1)(2)

a) waar van de desbetreffende ziekten bij de bevoegde autoriteit aangifte moet
worden gedaan en meldingen van vermoede infecties met de desbetreffende
ziekte onmiddellijk door de bevoegde autoriteit moeten worden onderzocht;

b) waar alle binnengebrachte soorten die vatbaar zijn voor de desbetreffende
ziekten, afkomstig zijn uit een gebied dat vrij van de ziekte is verklaard; en

c) waar de voor de desbetreffende ziekten vatbare soorten niet tegen de
desbetreffende ziekten zijn gevaccineerd.

10. De bovenbedoelde aquacultuurdieren worden vervoerd onder omstandigheden waarin de
waterkwaliteit geen gevolgen heeft voor hun gezondheidsstatus.

11. De vervoerscontainer of het schip met leeftank is vóór het laden schoon en ontsmet of nooit eerder
gebruikt.

12. De zending is voorzien van een leesbaar etiket aan de buitenkant van de container of, wanneer
vervoerd in een schip met leeftank, van een vermelding in het scheepsmanifest, met de relevante
informatie als bedoeld in deel I, vakken I.7 tot en met I.11, van dit certificaat.
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II. Informatie over de gezondheid

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: Aard van de goederen: vermeld of de goederen afkomstig zijn van aquacultuur of uit het wild.

 gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de volgende rubrieken:
03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 05.11, 15.04, 15.16, 15.18., 16.03, 16.04,
16.05, 21.06

Soort behandeling: vermeld of de goederen levend, gekoeld, ingevroren of verwerkt zijn.

Verwerkingsbedrijf: omvat fabrieksvaartuig, vriesvaartuig, reeferschip, koelhuis en
verwerkingsinstallatie.

Deel II:

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Voor dit certificaat alleen van toepassing op soorten die vatbaar zijn voor ten minste een van de in de
titel van het desbetreffende punt vermelde ziekten. Een lijst van vatbare soorten is opgenomen in
bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG.

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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