Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

EUROPESE UNIE

Export Gezondheidscertificaat

I.1 Verzender

I.2 Referentienummer certificaat

I.2.a. TRACES referentienummmer::

Naam
Adres

I.3 Bevoegde centrale autoriteit
I.4 Bevoegde lokale autoriteit

Land
I.5 Geadresseerde

I.6 Nr. van bijbehorende originele certificaten

Nr. van bijbehorende documenten

Naam

Adres
Land
I.7 Land van oorsprong

ISO-code I.8 Regio van oorsprong

I.9 Land van bestemming

I.11 Plaats van oorsprong

I.12 Plaats van bestemming

I.13 Plaats van lading

I.14 Datum en uur van vertrek

I.15 Vervoermiddelen
Vliegtuig
Wegvoertuig
Identificatie::

ISO-code I.10. Regio van bestemming

I.16 Plaats van binnenkomst
Vaartuig

Treinwagon
Andere
I.17. CITES

Nummer(s):
I.18 Temperatuur producten

I.19 Totaal brutogewicht

I.20. Aantal verpakkingen

I.21. Nr. zegel en nr. container

I.22 Dieren / Producten gecertificeerd voor:

I.23 Doorvoer door een 3e land

I.24 Voor Export

I.25 Identificatie van de goederen

nl

1/ 2

(MX) Uitvoer van varkensvlees naar Mexico V.2. (06/2017)

EUROPESE UNIE
II. Informatie over de gezondheid

II.1.

II.a Referentienummer certificaat

II.b. TRACES referentienummmer:

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:
II.1.1.

Het product is afkomstig van dieren:
(1)hetzij

[afkomstig uit het in vakje I.7. aangegeven land]

(1)hetzij

[die wettelijk uit een lidstaat/gebied van de Europese Unie (land en gebied aangeven) zijn verstuurd, met inachtneming van de overeenkomstig Europese wetgeving geldende
vervoersbeperkingen in verband met de in dit certificaat aangegeven ziekten] .

Deel II: Certificering

II.1.2.

Het product is verkregen van varkens uit een land/gebied ten aanzien waarvan geen veterinairrechtelijke maatregelen gelden in verband met mond-en-klauwzeer of Afrikaanse
varkenspest.

II.1.3.

Het land van oorsprong is vrij van klassieke varkenspest, of er hebben zich in de twaalf voorafgaande maanden in dat land of gebied geen gevallen van klassieke varkenspest voorgedaan.

II.1.4.

(1)hetzij

[Het product is onderworpen aan een van de volgende thermische behandelingen om trichine te elimineren:
0 °F, (-17,8 °C), gedurende ten minste 106 uur;
-5 °F, (-20,6 °C), gedurende ten minste 82 uur;
-10 °F, (-23,3 °C), gedurende ten minste 63 uur;
-15 °F, (-26,1 °C), gedurende ten minste 48 uur;
-20 °F, (-28,9 °C), gedurende ten minste 35 uur;
-25 °F, (-31,7 °C), gedurende ten minste 22 uur;
-30 °F, (-34,5 °C), gedurende ten minste 8 uur;
-35 °F, (-37,2 °C), gedurende ten minste 1/2 hr.;]

(1)hetzij

[het product is in een officieel laboratorium van de lidstaat van oorsprong onderzocht op de aanwezigheid van trichine met gebruikmaking van de monsterdigestiemethode met
magneetroerder.]

II.1.5.

Het product is verkregen uit varkens die afkomstig zijn uit een land of gebied waar in de laatste twaalf maanden geen enkel dier is ingeënt tegen mond- en klauwzeer, Afrikaanse
varkenspest of klassieke varkenspest en invoer van als landbouwhuisdier gehouden dieren die tegen één van deze ziekten zijn ingeënt niet is toegestaan.

II.1.6.

Het product is verkregen van dieren die vanaf hun geboorte niet in contact zijn geweest met evenhoevig wild.

II.1.7.

Het product is afkomstig van gezonde dieren die voor en na de dood zijn geïnspecteerd, en zijn geslacht en verwerkt in slachthuizen die door het ministerie van landbouw, veeteelt,
plattelandsontwikkeling, visserij en voedsel zijn erkend voor uitvoer naar Mexico, met vermelding van naam, erkenningsnummer en adres.

II.1.8.

Het product is door een officiële instantie goedgekeurd voor menselijke consumptie.

II.1.9.

Het verse vlees is afkomstig van dieren die zijn geslacht op

II.1.10.

De "ten minste houdbaar tot"-datums van de producten vallen tussen de volgende datums: van

(dd/mm/jjjj) of tussen (dd/mm/jjjj) en

(dd/mm/jjjj).

(dd/mm/jjjj) tot

(dd/mm/jjjj).

Opmerkingen
Deel I:

Vak I.2.a TRACES-referentienummer: in geval van een niet-elektronisch (TRACES-)certificaat dit vakje niet invullen.
Vak I.11

Plaats van oorsprong: naam, nummer en adres van de inrichting van verzending.

Vak I.13

Plaats van lading: geef indien bekend hier de plaats aan van lading van de houder in het vervoermiddel waarmee het product naar Mexico zal worden vervoerd. Indien dit niet bekend is, dit vakje niet
invullen.

Vak I.14

Datum en uur van vertrek: geef de datum van vertrek van het vervoermiddel aan. Indien bekend dient het uur te worden aangegeven.

Vak I.19

Totaal brutogewicht en totaal nettogewicht vermelden.

Vak I.21

Voor houders of dozen moeten het nummer daarvan en het zegelnummer (indien van toepassing) worden vermeld.

Vak I.25

Identificatie van de goederen
Douanecode en titel: vermeld de bijbehorende GS-code uit de onderverdelingen 02.03 of 02.09.
Aard van de goederen: vul in „hele karkassen”, „halve karkassen”, „voor- en achtervoeten”, „deelstukken” of „gehakt vlees”, „bereide producten” of „mechanisch gescheiden vlees”.
Gehakt vlees is vlees zonder been dat in stukjes is gehakt en dat uitsluitend is vervaardigd uit dwarsgestreepte spieren (inclusief het daaraan vastzittende vetweefsel), met uitzondering van de
hartspier.
Officiële identificatie van het dier en naam
Behandelingstype: indien van toepassing “zonder been”, “met been”, “gerijpt” en/of “gehakt” vermelden. Indien bevroren, de datum (mm/jj) vermelden waarop de stukken vlees zijn ingevroren.
Verwerkingsbedrijf: vermeld in voorkomend geval het autorisatienummer van het slachthuis, uitsnijdering of koelhuis.
Slachthuis: alleen vermelden in geval van code SA 02.03.
Verpakkingsdatum: de datum (mm/jj) vermelden waarop de stukken vlees zijn verpakt.

Deel II:
De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.
(1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Officiële dierenarts of officiële inspecteur

Naam (in hoofdletters):

Hoedanigheid en titel:

Lokale veterinaire eenheid:

Nr. LVE:

Datum:

Handtekening:

Stempel
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