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Internationaal Certificaat voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne  
van samengestelde producten(1) die bestemd zijn voor menselijke consumptie  

 
Land van uitvoer: België  
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I.1. Verzender (Naam, Adres, Land, Tel.) I.2. Referentienummer Internationaal Certificaat 
 
 

I.2.a 

I.3. Bevoegde centrale autoriteit van het exporterende land 
 

 

I.4. Bevoegde lokale autoriteit van het exporterende land 
 
 

I.5. Geadresseerde (Naam, Adres, Land, Postcode, Tel.) I.6. 

I.7. Land van oorsprong  
 

ISO-code  I.8. Gebied van oorsprong  
 

Code I.9. Land van bestemming ISO-code  
 

I.10. 

      

I.11. Plaats van oorsprong (Naam, Adres, Erkenningsnummer) 
 
 
 
 
 

I.12. 

I.13. Plaats van inladen  
 
Adres 
 
 
 
 
 
 

I.14. Datum van vertrek  
 
 
 
 

 I.15. Vervoermiddel  I.16. GIP van binnenkomst in Oekraïne 
 Vliegtuig Schip Treinwagon 

 Wegvoertuig 
 
 

Andere I.17. 

 Identificatie  
 
 

 Documentaire referenties 
 
 

 I.18. Omschrijving van de goederen  I.19. Goederencode (HS-code) 
 

  I.20. Hoeveelheid 
 
 

 I.21. Temperatuur van het product I.22. Aantal verpakkingen 
  Omgevingstemperatuur  

 
Gekoeld Bevroren 

 

 I.23. Zegel/ Containernummer  I.24. Type verpakking  
 
 

 I.25. Goederen gecertificeerd als: Menselijke consumptie 
  

 I.26. I.27. Voor invoer in (toelating op het grondgebied van) Oekraïne 
 

 I.28. Identificatie van de goederen: 

  
De productie-inrichting 

 
Aantal verpakkingen 

 
Aard van de goederen 

 
Nettogewicht (kg) 

 

 
Partijnummer  
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II. Gezondheidsinformatie 
 

II.a. Referentienummer Internationaal Certificaat 
 
 

II.b. 

II. Gezondheidsverklaring 
  

Ik, ondergetekende, officiële dierenarts, certificeer dat de samengestelde producten, beschreven in Deel I van dit Internationaal Certificaat, komen uit (een) inrichting(en) die een programma 
toepast (toepassen) gebaseerd op de HACCP-beginselen en voldoen aan de volgende eisen: 
 

II.1 Voor samengestelde producten die vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen in enige hoeveelheid bevatten: 

 IІ.1.1 De vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in paragraaf 10 van Hoofdstuk III van de Voorschriften voor de invoer in 
(verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, diervoeder, hooi, stro, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, aangenomen 
door het  Decreet van het Ministerie van Agrarisch Beleid en Voedsel van Oekraïne N°  553 van 16/11/2018 en die de volgende vleesbestanddelen bevatten: 

   
Diersoort (A) 

 

 
Type behandeling (B) 

 
Oorsprong (C) 

 
Erkende inrichting (D) 

    
 
 
 

   

   (A) 
 

Vul de code in voor de desbetreffende diersoort waaruit de vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen zijn verkregen: BOV - als landbouwhuisdier 
gehouden runderen (Bos Taurus, Bison bison, Bubalis bubalis en kruisingen daarvan); OVI - als landbouwhuisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra 
hircus); EQI - als landbouwhuisdier gehouden paardachtigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); POR - als landbouwhuisdier gehouden varkens 
(Sus scrofa); RAB - als landbouwhuisdier gehouden konijnen; PFG - als landbouwhuisdier gehouden pluimvee; RUF - gekweekte niet als landbouwhuisdier gehouden 
dieren andere dan zwijnen en eenhoevigen; RUW – wilde dieren andere dan zwijnen en eenhoevigen; SUW - wilde zwijnen; EQW - wilde eenhoevigen; WLP - 
wilde konijnen en hazen; WGB - vrij vederwild. 

   (B) Geef het correcte behandelingstype aan: categorie “A”-behandeling – een behandeling die verzekert dat op het snijvlak van het eindproduct geconstateerd kan worden 
dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn; categorie “B”-behandeling – behandeling in een hermetisch afgesloten recipiënt met een Fo-waarde van 3 of meer; 
categorie “C”-behandeling – een behandeling waarbij een kerntemperatuur van ten minste 80°C wordt bereikt in vlees en/of magen, blazen en darmen; categorie 
“D”-behandeling – een behandeling waarbij een kerntemperatuur van ten minste 70°C wordt bereikt in vlees en/of magen, blazen en darmen; voor rauwe ham – 
natuurlijke fermentatie gedurende ten minste 9 maanden met als resultaat de volgende kenmerken : De Aw-waarde is niet hoger dan 0,93, de pH-waarde is niet hoger 
dan 6,0. 

   (C) Vermeld de ISO-code van het land van oorsprong (2)of de code van de zone(3) van oorsprong van de vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen.  
Het land(2) of zone(3) van oorsprong van de vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen is: 

    (2) hetzij het exporterende land of een gebied (zone) ervan(3);
    (2) of een land(2) of zone(3) dat is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die over een toelating beschikken om vleesproducten, behandelde magen, 

blazen en darmen die zijn onderworpen aan een categorie A-behandeling op het grondgebied van Oekraïne in te voeren, mits het land (2) of de zone(3) 
waar de samengestelde producten zijn vervaardigd ook is opgenomen in het register waarnaar wordt verwezen;  

   (D) De inrichting van oorsprong van de vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen is een inrichting die is opgenomen in het register van landen en inrichtingen 
die over een toelating beschikken om vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen op het grondgebied van Oekraïne in te voeren.

  II.1.2 Voor vleesproducten en behandelde darmen, verkregen van runderen, schapen en geiten: 
   II.1.2.1 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van producten uit een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van 

de OIE een land (2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 
     De runderen, schapen en geiten waarvan de producten werden verkregen, zijn aan ante- en post-mortemkeuringen onderworpen; 
     De producten bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal en zijn daar ook niet van afgeleid; 
     Indien de runderen waarvan de producten zijn verkregen, afkomstig zijn van het grondgebied van een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode 

voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone (3) is met een gecontroleerd of onbepaald BSE-risico,  dan mogen halve karkassen of halve karkassen 
die in niet meer dan drie voor de groothandel bestemde deelstukken zijn verdeeld en kwartieren geen ander gespecificeerd risicomateriaal bevatten dan 
de wervelkolom, met inbegrip van de achterwortelganglia. De karkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van karkassen van runderen die 
de wervelkolom bevatten waarnaar wordt verwezen, worden gekenmerkt door een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket.  Informatie over het 
aantal runderkarkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt 
vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB);

     De producten bevatten geen separatorvlees van beenderen van runderen, schapen of geiten en zijn daar niet van afgeleid. Deze eis is niet van toepassing 
op producten van runderen, schapen en geiten die zijn geboren, gehouden en geslacht in een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode voor 
Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico en waar zich geen inheemse BSE-gevallen hebben voorgedaan;

     de runderen, schapen of geiten waarvan de producten zijn verkregen, werden niet geslacht na bedwelming door middel van een gasinjectie in de 
schedelholte of gedood door middel van dezelfde methode, noch geslacht nadat de bedwelming van het dier door middel van het in de schedelholte 
inbrengen van een lang staafvormig instrument voor beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel heeft gezorgd. Deze eis is niet van 
toepassing op producten van runderen, schapen en geiten die zijn geboren, gehouden en geslacht in een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode 
voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico; 

     Indien de runderen, schapen en geiten waarvan de producten zijn verkregen, afkomstig zijn van het grondgebied van een land(2) of zone(3) dat volgens 
de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een onbepaald BSE-risico: de dieren in kwestie zijn niet gevoederd 
met vleesbeendermeel of kanen afkomstig van herkauwers overeenkomstig de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE; de producten zijn zodanig 
geproduceerd en gehanteerd dat zij geen zenuw- en lymfeweefsels bevatten die tijdens het uitbenen werden blootgelegd en daar niet door zijn 
verontreinigd; 
 

   II.1.2.2 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van producten uit een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van 
de OIE een land (2) of een zone (3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

    De runderen, schapen en geiten waarvan de producten werden verkregen, werden aan ante- en post-mortemkeuringen onderworpen; ze werden niet 
geslacht na bedwelming door middel van beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel of door middel van een gasinjectie in de 
schedelholte; 

    De producten bevatten geen  gespecificeerd risicomateriaal of separatorvlees van beenderen van runderen, schapen of geiten en zijn daar niet van afgeleid. 
Deze eis is niet van toepassing op runderkarkassen, halve runderkarkassen of halve runderkarkassen die in ten hoogste drie voor de groothandel bestemde 
deelstukken zijn verdeeld en kwartieren van runderen die de wervelkolom, inclusief  de achterwortelganglia, kunnen bevatten;

    Runderkarkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van runderkarkassen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, worden 
gekenmerkt door een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket. Informatie over het aantal runderkarkassen of voor de groothandel bestemde 
deelstukken van runderkarkassen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair Document van 
Binnenkomst (GVDB); 

    Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van behandelde darmen waarvan de grondstof voor de productie is verkregen op het 
grondgebied van een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar 
BSE-risico: de runderen, schapen en geiten waarvan de grondstoffen zijn verkregen, zijn geboren, gehouden en geslacht op het grondgebied van een 
land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico is en zijn 
onderworpen aan ante- en post-mortemkeuringen;

    Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van behandelde darmen waarvan de grondstof voor de productie is verkregen op het 
grondgebied van een land(2) of zone(3) waar inheemse BSE-gevallen zijn vastgesteld:  de dieren waarvan de grondstof is verkregen, zijn geboren na de 
datum met ingang waarvan het verbod op het voederen aan herkauwers van vleesbeendermeel en kanen afkomstig van herkauwers daadwerkelijk werd 
toegepast; of de behandelde darmen bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal en zijn daar ook niet van afgeleid; 

   II.1.2.3 Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van producten uit een land (2) of zone (3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van 
de OIE een land (2) of een zone (3) is met een verwaarloosbaar BSE-risico, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

    De runderen, schapen en geiten waarvan de producten werden verkregen, zijn overeenkomstig de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE niet 
gevoederd met vleesbeendermeel en kanen afkomstig van herkauwers; de dieren zijn aan ante- en post-mortemkeuringen onderworpen; ze werden niet 
geslacht na bedwelming door middel van beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel of door middel van een gasinjectie in de 
schedelholte; 

     
     
     



Cert. Nr. : 

 

EX.VTP.UA.NN.01.01    FAVV – AFSCA 3 / 4 

     
    De producten bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal, zenuw-en lymfeweefsel dat tijdens het uitbenen werd blootgelegd of separatorvlees van 

beenderen van runderen, schapen of geiten en zijn daar niet van afgeleid. Deze eis is niet van toepassing op karkassen, halve karkassen of halve karkassen 
die in ten hoogste drie voor de groothandel bestemde deelstukken zijn verdeeld en kwartieren van runderen die de wervelkolom, inclusief de 
achterwortelganglia, kunnen bevatten; 

    Karkassen of voor de groothandel bestemde deelstukken van karkassen van runderen waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, worden 
gekenmerkt door een duidelijk zichtbare rode streep op het etiket. Informatie over het aantal runderkarkassen of voor de groothandel bestemde 
deelstukken van runderkarkassen, waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd, wordt vermeld in het Gemeenschappelijk Veterinair Document van 
Binnenkomst (GVDB); 

    Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van behandelde darmen waarvan de grondstof voor de productie is verkregen op het 
grondgebied van een land(2) of zone(3) dat volgens de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3)  is met een verwaarloosbaar 
BSE-risico: de runderen, schapen en geiten waarvan de grondstoffen zijn verkregen, zijn geboren, gehouden en geslacht op het grondgebied van een 
land(2) of in een zone(3) dat overeenkomstig de Gezondheidscode voor Landdieren van de OIE een land(2) of een zone(3) is met een verwaarloosbaar BSE-
risico en zijn onderworpen aan ante- en post-mortemkeuringen; 

    Voor de invoer in (verzending naar) het douanegebied van Oekraïne van behandelde darmen waarvan de grondstof voor de productie is verkregen op het 
grondgebied van een land(2) of zone(3) waar inheemse BSE-gevallen werden vastgesteld:  

     (2) hetzij De dieren waarvan de grondstof werd verkregen, zijn geboren na de datum met ingang waarvan het verbod op het voederen aan herkauwers 
van vleesbeendermeel en kanen afkomstig van herkauwers, daadwerkelijk werd toegepast; 

    (2) of De behandelde darmen bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal en zijn daar niet van afgeleid. 
 II.2. Voor samengestelde producten die voor minstens de helft uit verwerkte zuivelproducten(1) bestaan of die niet-houdbare zuivelproducten in enige hoeveelheid bevatten: 
  II.2.1. De melkproducten die in de samengestelde producten zijn verwerkt, zijn geproduceerd op het grondgebied van een land(2) of zone(3) 

_________________________________________ (vermeld de naam en de code van het land of de zone) _________________________________________ in de inrichting 
______________________________ (vermeld het erkenningsnummer van de inrichting van oorsprong van de zuivelproducten); 

  II.2.2. Het land (2) of zone (3) van oorsprong van de melkproducten die zijn verwerkt in de samengestelde producten is:  
   (2) hetzij Het exporterende land of een gebied (zone) ervan(3); 
   (2) of Een land(2 ) of zone(3) opgenomen in het register van landen en inrichtingen die over een toelating beschikken om melk en zuivelproducten op het grondgebied van 

Oekraïne in te voeren, mits het land (2) of de zone (3) waar de samengestelde producten zijn vervaardigd ook is opgenomen in het register waarnaar wordt verwezen; 
  II.2.3. De inrichting van oorsprong van de melkproducten is een inrichting die is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die over een toelating beschikken voor de invoer 

van melk en zuivelproducten op het grondgebied van Oekraïne. 
  II.2.4. De melkproducten die zijn verwerkt in de samengestelde producten, werden vervaardigd van melk die:  
   II.2.4.1. Werd verkregen van dieren die regelmatig worden onderworpen aan veterinaire inspecties en die worden gehouden op landbouwbedrijven  waaraan de bevoegde 

autoriteit van het land van oorsprong geen veterinaire of sanitaire beperkingen betreffende runderpest en mond-en-klauwzeer heeft opgelegd;  
   [II.2.4.2. Werd verkregen van koeien, ooien geiten of buffels en één van de volgende behandelingen heeft ondergaan:  
    (2) hetzij een pasteurisatiebehandeling bestaande uit één hittebehandeling waarvan het verhittingseffect ten minste gelijk is aan dat van een pasteurisatie bij een 

temperatuur van ten minste 72°C gedurende 15 seconden en die, indien van toepassing, voldoende is om te zorgen voor een negatieve reactie op een 
alkalische fosfatasetest die onmiddellijk na de warmtebehandeling wordt uitgevoerd; 

    (2) of een sterilisatieprocedé met een Fo-waarde gelijk aan of groter dan 3;
    (2) of een UHT-behandeling (ultra hoge temperatuur) bij ten minste 135°C en dit gedurende voldoende lange tijd; 
    (2) of een kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (HTST) aan 72°C gedurende 15 seconden of een behandeling met een gelijkwaardig pasteurisatie-

effect toegepast op melk met een pH lager dan 7,0 en die voldoende is om, indien van toepassing, een negatieve reactie te veroorzaken op een alkalische 
fosfatasetest; 

    (2) of een kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (HTST) aan 72°C gedurende 15 seconden of een behandeling met een gelijkwaardig pasteurisatie-
effect, tweemaal toegepast op melk met een pH gelijk aan of hoger dan 7,0 en die voldoende is om, indien van toepassing, een negatieve reactie te 
veroorzaken op een alkalische fosfatasetest, onmiddellijk gevolgd door een verlaging van de pH-waarde onder 6 gedurende 1 uur of extra verhitting tot 
ten minste 72°C, gecombineerd met een droogprocedé].

   [II.2.4.2. Die werd verkregen van andere dieren dan koeien, ooien geiten of buffels en één van de volgende behandelingen heeft ondergaan: 
    (2) hetzij een sterilisatieprocedé met een Fo-waarde gelijk aan of groter dan 3; 
    (2) of een UHT-behandeling (ultra hoge temperatuur) bij ten minste 135°C en dit gedurende voldoende lange tijd.] 
  II.2.5. De melkproducten die zijn verwerkt in de samengestelde producten werden vervaardigd op__________________________ (vermeld de productiedatum). 
    
 II.3. Voor samengestelde producten die voor minstens de helft uit verwerkte visserijproducten(1) bestaan: 
  II.3.1. De verwerkte visserijproducten die in de samengestelde producten zijn verwerkt, zijn geproduceerd op het grondgebied van een land(2) of zone(3)  

_________________________________________________ (vermeld de naam en de code van het land of de zone) _________________________________________ in de 
inrichting __________________________ (vermeld het erkenningsnummer van de inrichting van oorsprong van de visserijproducten). 

  II.3.2. Het land(2) of zone (3) van oorsprong van de verwerkte visserijproducten is een land (2) of een zone (3) dat is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die over een 
toelating beschikken om visserijproducten in te voeren in (te verzenden naar) het douanegebied van Oekraïne.  

  II.3.3. De inrichting van oorsprong van de verwerkte visserijproducten is een inrichting die is opgenomen in het register van landen en inrichtingen die over een toelating beschikken 
voor de invoer van visserijproducten op het grondgebied van Oekraïne. 

 II.4. Voor samengestelde producten die voor minstens de helft uit verwerkte eiproducten(1) bestaan: 
 

  II.4.1. De eiproducten die in de samengestelde producten zijn verwerkt, zijn vervaardigd met eieren die afkomstig zijn van inrichtingen waar de bevoegde autoriteit van het land van 
oorsprong in de 30 dagen voorafgaand aan het ophalen van de eieren geen gevallen van hoogpathogene aviaire influenza heeft vastgesteld en:  

  II.4.2. De eiproducten die verwerkt zijn in de samengestelde producten zijn : 
   (2) hetzij vervaardigd met eieren die zijn verkregen in inrichtingen waar ten minste in de afgelopen 30 dagen en binnen een straal van 10 km (eventueel met inbegrip van het 

grondgebied van een buurland) geen gevallen van hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle zijn vastgesteld;  
   (2) of onderworpen aan de volgende behandelingen: 
    (2) of het vloeibare eiwit is gedurende 870 seconden behandeld aan een temperatuur van 55,6°C of gedurende 232 seconden aan een temperatuur van 56,7°C; 
    (2) of de dooier met een gehalte aan toegevoegd zout van 10% werd gedurende 138 seconden aan 62,2°C behandeld;  
    (2) of het gedroogde eiwit is gedurende 20 uren behandeld aan een temperatuur van 67°C of gedurende 513 uren aan een temperatuur van 54,4°C;
    (2) of hele eieren zijn gedurende 188 seconden aan 60°C behandeld of volledig gekookt en hele eimengsels zijn gedurende 188 seconden aan 60°C of gedurende 

94 seconden aan 61,1°C behandeld.
 II.5. De samengestelde producten werden vervaardigd en opgeslagen overeenkomstig de Oekraïense wetgeving inzake de veiligheid en specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen. 
 II.6. De voor de verpakking gebruikte materialen, inclusief het verpakkingspapier, voldoen aan de hygiënevoorschriften van de Oekraïense wetgeving inzake de veiligheid en specifieke 

kwaliteitsparameters van levensmiddelen. 
 II.7. Vóór het inladen zijn de voor het vervoer van de samengestelde producten gebruikte transportmiddelen gereinigd of gedesinfecteerd volgens de wetgeving van het exporterende land/land van 

oorsprong. 
 Opmerkingen 
 Deel I: 

  Vak І.11: Vermeld de naam, het adres en het erkenningsnummer van de productie-inrichtingen van de samengestelde producten. De naam van het land van oorsprong moet dezelfde zijn als de 
naam die wordt vermeld in Vak I.7. 

  Vak I.15: Vermeld het registratienummer (treinwagons of container en wegvoertuig), vluchtnummer (vliegtoestel) of naam (schip). In geval van overslag moet de verzender de grensinspectiepost 
van binnenkomst in Oekraïne daarvan op de hoogte brengen. 

  Vak I.19: Vermeld de goederencode (HS-code): 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 of 2106. 
  Vak I.20: Vermeld het totale brutogewicht en het totale nettogewicht.
  Vak I.23: Vermeld het containernummer/zegelnummer (enkel indien van toepassing).
  Vak I.28:  

 
Productiebedrijf: vermeld de naam en het erkenningsnummer van de productie-inrichtingen van de samengestelde producten. 
 
Aard van het product: in het geval van samengestelde producten die vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen bevatten, moet "vleesproducten", "behandelde magen", "blazen" of 
"darmen” worden vermeld; in het geval van samengestelde producten die zuivelproducten(1) bevatten, moet "zuivelproducten" worden vermeld; in het geval van samengestelde producten die 
verwerkte visserijproducten bevatten, moet worden vermeld of het gaat om "aquacultuur" of "wilde visserijproducten"; in het geval van samengestelde producten die eiproducten bevatten, moet 
het percentage eieren (%) worden vermeld. 
 

 Deel II:  

 (1) Samengestelde producten – levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij 
de verwerking van het primaire product een integraal deel van de productie van het eindproduct vormt. 
 

  Vleesproducten – verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van vlees of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op het snijvlak geconstateerd kan worden 
dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn. 



Cert. Nr. : 
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  Behandelde magen, blazen en darmen - magen, blazen en darmen die, nadat zij zijn gereinigd, een behandeling hebben ondergaan (bv. zouten, verhitten of drogen);  
  Zuivelproducten – producten die zijn verkregen van melk of rauwe melk, die voor de productie noodzakelijke levensmiddelenadditieven kan bevatten, mits deze additieven de bestanddelen van 

melk (melkvet, melkeiwit, lactose) geheel of gedeeltelijk vervangen. 
 

  Eiproducten – verwerkte producten die verkregen worden door de verwerking van eieren, bestanddelen of mengsels van eieren, of door verdere verwerking van verwerkte producten. 
 

  Visserijproducten – alle vrije of gekweekte zee- of zoetwaterdieren (met uitzondering van levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene 
buikpotigen, en alle zoogdieren, reptielen en kikkers), alle eetbare vormen, delen en producten van deze dieren daaronder begrepen. 

 (2) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 (3) Geldt in geval van erkenning door de bevoegde autoriteit van Oekraïne van de indeling in zones.
 (4) De handtekening en de stempel moeten een andere kleur hebben dan de kleur van de tekst.
 Officiële dierenarts 

 
 
 

Hoedanigheid en titel 
 

Naam (in hoofdletters): 
 
 
 

 

Datum 
 
 
 

Handtekening(4) 

Stempel (4) 
 

 

 

 


