Gezondheidscertificaat voor gehakt pluimveevlees en separatorpluimveevlees (POU-GH/MDM) voor import in de Republiek Kosovo

Land
I.1.

Verzender

I.2. Referentienummer certificaat:

Veterinair certificaat voor de Republiek Kosovo
I.2.a

Naam:
I.3.

Centrale bevoegde overheid:

Adres:
I.4. Lokale bevoegde overheid:
Tel:

Deel I: Gegevens betreffende de zending

I.5.

Geadresseerde

I.6. Persoon verantwoordelijk voor de zending in RKS:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Tel:

Tel:

I.7.

Land van oorsprong:

I.11.

Plaats van oorsprong:

ISO-code:

I.8. Gebied van oorsprong:

Code :

I.9. Land van bestemming:

ISO-code:

I.10. Gebied van bestemming:

Code :

I.12. Plaats van bestemming:

Naam:

Erkenningsnummer:

Adres:

Douane-entrepot:

Schip leverancier:

Naam:

Erkenningsnummer:

Adres:

Postcode:
I.13.

Plaats van inladen:

I.14. Vertrekdatum:

I.15. Vervoermiddel:
Vliegtuig:

I.16. GIP van binnenkomst in de RKS:
Schip

Treinwagon:

Wegvoertuig

Andere:

Identificatie:

I.17. CITES-nr.:

Documentenreferenties:

I.18.

Beschrijving van de goederen:

I.19.

I.21.

Temperatuur product:

Omgevingstemperatuur:

I.23.

Identificatie container/Zegelnummer:

I.25.

Goederen gecertificeerd voor:

Gekoeld:

Bevroren:

Humane consumptie:

I.26. In doorvoer in RKS naar een derde land :

Code goederen (SG):
I.20.

Hoeveelheid:

I.22.

Aantal verpakkingen:

I.24.

Type verpakking:

Andere:
I.27.

ISO-code:
I.28.

Identificatie van de goederen:

Soort
(wetenschappelijke
benaming):

EX.VTL.XK.NN.02.NL

Aard van de goederen:

Type behandeling:

Erkenningsnummer van de inrichting:
Slachthuis:

Uitsnijderij:

Aantal verpakkingen:

Netto gewicht:

Koelhuis:
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Land

Voor gehakt pluimveevlees en separatorpluimveevlees (POU-GH/MDM)
II.

Gezondheidsinformatie:

II.1.

Gezondheidsverklaring

II.a. Referentienummer certificaat:

II.b.

Cert. nr. :

Deel II: Certificatie

Ik ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar dat het gehakt pluimveevlees en separatorpluimveevlees beschreven in dit certificaat:
II.1.1.

Afkomstig is van een land, gebied, zone of compartiment beschreven in de wet op veterinair- en volksgezondheid van RKS en/of gelijkaardige deel 1 van bijlage I bij
verordening 798/2008, en;

II.1.2.

Voldoet aan de relevante diergezondheidseisen beschreven in de gezondheidsverklaring in de modellen van certificaat van de wet op veterinair- en volksgezondheid van RKS
en/of gelijkaardige bijlage I bij verordening 798/2008;

II.1.3.

De plaats van herkomst van het pluimvee is niet gelegen in een beschermings- of toezichtsgebied afgebakend in het kader van de bestrijding van hoogpathogene aviaire
Influenza of Newcastle disease;

II.1.4.

Het vlees, waarvan het separatorvlees afkomstig is, is afkomstig van pluimvee en bedrijven vrij van OIE-gelijste besmettelijke ziekten die door de dieren van het soort kunnen
worden overgedragen, en geen enkel geval van deze besmettelijke ziekten die door deze zending zou kunnen worden overgedragen werd voor of tijdens het slachten
vastgesteld;

II.1.5.

Het vlees, waarvan het separatorvlees afkomstig is, is afkomstig van pluimvee dat voor en tijdens het slachten vrij was van ziekten, en ante-mortem en post-mortem
geïnspecteerd werden en als gezond verklaard werden;

II.1.6.

De verwerking, de verpakking, de bevriezing en het laden van het pluimveevlees, de slachtafvallen en de andere pluimveeslachtproducten zijn onder permanente toezicht en
veterinaire controle en de producten worden beschouwd als hygiënisch en geschikt voor humane consumptie zonder enige beperking;

II.1.7.

Het pluimveevlees, alsook de slachtafvallen en de slachtproducten zijn afkomstig van een slachthuis gelegen in een niet-besmette gebied et dit bedrijf is onder permanent
toezicht en veterinaire controle en is erkend voor export;
Het product wordt op het productieplaats bevroren;
De verpakkingen zijn verzegeld en geëtiketteerd overeenkomstig de wet op voedselveiligheid, de producten en materialen die met de levensmiddelen in aanraking komen zijn
conform aan de wet op veterinair- en volksgezondheid van RKS en de producten hebben een vervaldatum van minder dan 90 dagen;
De separatorvlees bevat geen gevaarlijke stoffen (pesticiden, antibiotica, sulfamiden, hormonen, enz.) in hoeveelheden hoger dans de maximale in RKS toegestaande
hoeveelheden en/of in de gelijkwaardige richtlijn 96/23/EG.

II.1.8.
II.1.9.
II.1.10

Opmerkingen
-

De code van de zone of de naam van de compartiment van oorsprong vermelden, indien nodig, conform de code in kolom 2, deel 1 van bijlage I bij verordening (EG) nr. 798/2008.

-

Naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting van verzending.

-

De registratienummer van treinwagons of voertuigen vermelden, de naam van de schepen en, indien bekend, het vluchtnummer van het vliegtuig. Bij vervoer in containers of dozen, het
totale aantal en de registratie vermelden, en bij aanwezigheid van een serienummer van de zegel moet deze vermeld worden.

-

Gebruik de geschikte GS-code

Officiële dierenarts

Naam (in hoofdletters)

Hoedanigheid en titel

Datum

Handtekening

Stempel

EX.VTL.XK.NN.02.NL
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