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Land

Pluimveevlees

II

Gezondheidsinformatie

II.1.

Verklaring inzake volksgezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

Deel II: Certificatie

Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat ik kennis heb van de desbetreffende bepalingen van de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid en/of de
gelijkwaardige Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004, en (EG) nr. 854/2004 en verklaar hierbij dat het pluimveevlees( 1) omschreven in
dit certificaat in overeenstemming is met deze voorschriften, met name dat :
(a)

het vlees uit (een) inrichting(en) komt die een programma toepast (toepassen) gebaseerd op de HACCP-beginselen in overeenstemming met de nationale wet op
de veterinaire volksgezondheid en/of de gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 852/2004;

(b)

het vlees vervaardigd is overeenkomstig de voorschriften van de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid en/of de gelijkwaardige Secties I en V van Bijlage
III bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

(c)

het vlees geschikt bevonden is voor menselijke consumptie na ante en post mortem inspecties uitgevoerd overeenkomstig de national e wet op de veterinaire
volksgezondheid en/of de gelijkwaardige Sectie IV, hoofdstuk V van Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004;

(d)

het vlees voorzien is van een identificatiemerk overeenkomstig de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid met betrekking tot specifieke vereisten inzake
hygiëne voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en/of de gelijkwaardige Sectie I van Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004;

(e)

het vlees voldoet aan de desbetreffende criteria van de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid voor microbiologische cri teria voor levensmiddelen en/of
de gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen;

(f)

de garanties voor levende dieren en de daarvan afgeleide producten voorzien door de residuplannen overeenkomstig de nationale we t op de veterinaire
volksgezondheid en/of gelijkwaardige Richtlijn 96/23/EG, en met name artikel 29 daarvan, zijn vervuld;

II.2.

Verklaring inzake dierengezondheid

II.2.1.

Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar hierbij dat het in dit certificaat beschreven pluimveevlees :
afkomstig is van :

3

4

6

()( )( )
/hetzij
(4)(5)
/of

het grondgebied met als code …………………………………….. ;]
het (de) deelgebied(en) ;]
........................................................................................... ;]
dat (die) op datum van afgifte van het certificaat vrij was (waren) :
van hoog pathogene aviaire influenza zoals gedefinieerd in de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid en/of gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 798/2008 en van
de ziekte van Newcastle zoals gedefinieerd in de dierengezondheidswet en/of de gelijkwaardige Verordening (EG) nr. 798/2008;]

II.2.2.

verkregen is van pluimvee dat :

(4)/hetzij

niet gevaccineerd is tegen aviaire influenza]

4

()
/of

gevaccineerd is tegen aviaire influenza overeenkomstig het vaccinatieplan onder Verordening (EG) nr. 798/2008 met :
............................................................................................................................................................................................................................
Naam en soort van het (de) aangewende vaccin(s)
op de leeftijd van : ………………………………….weken;]

II.2.3.

verkregen is van pluimvee dat gehouden werd :

(3)(4) (9)
/hetzij
(4)(5) (9)
/of

Op het grondgebied met als code …………………………………….. ;]

II.2.4.

sinds het uitbroeden of de invoer van eendagskuikens van slachtpluimvee uit (een) derde land(en) als vermeld voor die goederen in Deel I van Bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 798/2008, onder de voorwaarden die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van die Verordening.

............................................................................... ;]
het (de) deelgebied(en) ;]

verkregen zijn van pluimvee dat komt van bedrijven:

II.2.5.

(a)

die niet onderworpen zijn aan eender welke beperking inzake dierengezondheid :

(b)

waar in een gebied met een straal van 10 km rond de inrichting dat in voorkomend geval ook het grondgebied van een buurland kan omvatten, zich ten
minste in de laatste 30 dagen geen uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza of de ziekte van Newcastle heeft voorgedaan.

verkregen is van pluimvee dat:
(7)(a)

geslacht werd op ................... (dd/mm.jjjj)
Of tussen..........................(dd/mm/jjjj) en ..........................(dd/mm/jjjj);

II.2.6.

(8)[II.2.7

(b)

niet geslacht is in het kader van een veterinairrechtelijk programma voor de bestrijding of de uitroeiing van een pluimveeziekte;

(c)
(a)

tijdens het vervoer naar het slachthuis niet in contact is geweest met pluimvee dat besmet is met hoog pathogene aviaire influenza of de ziekte van
Newcastle;
van erkende slachthuizen komt waarvoor op het moment van het slachten geen beperkende maatregelen golden in verband met een vermoedelijke of een
bevestigde uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza of van de ziekte van Newcastle en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km
ten minste in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza of van de ziekte van Newcastle heeft voorgedaan :

(b)

tijdens het slachten, het uitsnijden, de opslag of het vervoer nooit in contact is geweest met pluimvee of vlees met een lagere gezondheidsstatus;

afkomstig is van slachtpluimvee dat:
(a)

niet is ingeënt met een levend verzwakt vaccin op basis van een master seed van het virus van de ziekte van Newcastle met een hogere pathogeniteit dan
lentogene virusstammen;

(b)

een virusisolatietest ondergaan heeft voor de ziekte van Newcastle, uitgevoerd in een officieel laboratorium op het moment van sl achten op
steekproefgewijs genomen monsters van cloacaswabs van ten minste 60 stuks pluimvee van elke betrokken toom en waarin geen aviaire paramyxovirussen
gevonden werden hoger dan 0,4 op de intracerebrale pathogeniteitsindex (ICPI);

(c)

in de 30 dagen vóór het slachten niet in contact is geweest met pluimvee dat niet voldoet aan de voorwaarden onder (a) en (b).]
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II.3.

Verklaring inzake dierenwelzijn
Ik, de ondergetekende officiële dierenarts, verklaar hierbij dat ik de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid, dierenbescherming en dierengezondheid en/of de
gelijkwaardige Richtlijn van de Raad 93/119/EG heb gelezen en begrijp en dat het in dit certificaat beschreven vlees afkomstig is van pluimvee dat voor en tijdens het
slachten of het doden in het slachthuis werd behandeld in overeenstemming met de relevante bepalingen van Richtlijn 93/119/EG

/Opmerkingen
Deel I:
-

/Vak I.8: de code van het gebied of, indien nodig, de naam van het deelgebied van oorsprong vermelden, zoals omschreven in de code van kolom 2, Dee l 1 van Bijlage I van de
Verordening (EG) nr. 798/2008.

-

/Vak I.11: Naam, adres en erkenningsnummer van het verzendingsbedrijf.

-

/Vak I.15: Vul het (de) registratienummer(s) in van de treinwagons en vrachtwagens, de naam van het schip en, indien gekend, de vluchtnummers. Bij vervoer in containers of dozen
moeten het totale aantal containers of dozen en hun registratienummer en, indien van toepassing, het volgnummer van het zegel worden vermeld in vak I.23.

-

/Vak I.19: De toepasselijke GS-code gebruiken: 02.07 of 02.08.90

/Deel II:
(1)

‘Pluimveevlees’ betekent de eetbare delen van gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die als landbouwhuisdier worden gekweekt maar niet als landbouwhuisdier worden
beschouwd, met uitzondering van loopvogels die geen enkele andere behandeling hebben ondergaan dan een koudebehandeling om hun bewaring te verzekeren; vacuüm verpakt
vlees of vlees verpakt onder gecontroleerde atmosfeer moet ook vergezeld gaan van een certificaat in overeenstemming met dit model. Onder deze definitie valt ook vlees van gekweekt
vederwild, zoals gedefinieerd in de nationale wet op de veterinaire volksgezondheid en/of de gelijkwaardige Verordening (EG) Nr. 798/2008.

(2)

De nationale wet op de veterinaire volksgezondheid betreffende procedures en controles bij import en transit van levende dieren, aquacultuurdieren of producten van dierlijke oorsprong,
de lijst met derde landen goedgekeurd voor import en transit, het model van veterinaire gezondheidscertificaten of andere documenten die de zending levende dieren, aquacultuurdieren
of producten van dierlijke oorsprong vergezellen.

(3)

(3) Gebiedscode als vermeld in kolom 2, Deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 798/2008.

(4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(5)

Voeg de naam in van het (de) deelgebied(en).

(6)

Voor landen of gebieden met vermelding “N” in kolom 6 van deel 1 van de Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008, enkel voor pluimveevlees (POU), betekent dit dat ingeval van een
uitbraak van de ziekte van Newcastle, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 798/2008, de land- of gebiedscode verder moet worden gebruikt, maar elk gebied onder officiële beperkingen
zal met betrekking tot de ziekte van Newcastle worden uitgesloten door het betrokken derde land op datum van uitgifte van dit certificaat.

(7)

Datum of data van slachting vermelden. De invoer van dit vlees zal niet worden toegelaten wanneer het gaat om pluimvee geslacht in het in punt II.2.1 vermelde gebied gedurende een
periode tijdens dewelke beperkende maatregelen tegen invoer van dit vlees vanuit dit gebied of dit (deze) deelgebied(en) werden aangenomen door de Republiek Kosovo.

(8)

Enkel van toepassing op de landen met vermelding ‘VI’ in kolom 5 (‘AG’) van Deel 1 van de Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

(9)

Indien het vlees afkomstig is van slachtpluimvee uit (een) ander(e) derde land(en) opgelijst in Deel 1 van de Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 om te worden ingevoerd in de
Republiek Kosovo, moet(en) de code(s) vermeld worden van het (de) land(en) of van het (de) gebied(en) en van het derde land waar het pluimvee geslacht wordt.

Officiële dierenarts :

Naam (in hoofdletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel:
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