VETERINAIR GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
UITVOER VAN COLLAGEEN BESTEMD VOOR HUMANE CONSUMPTIE NAAR DE REPUBLIEK TURKIJE

I.1

Verzender:

I.2.

Referentienummer certificaat:

I.3.

Bevoegde centrale overheid:

I.4.

Lokale bevoegde overheid:

I.2.a.:

Naam:
Adres:
Postcode:
Tel.:

Deel 1: Gegevens betreffende de zending

I.5.

Bestemmeling:

I.6.

Naam:
Adres:
Postcode:
Tel.:
I.7.

Land van
oorsprong:

ISO-Code:

I.8.

I.9.

I.11. Plaats van oorsprong:

Land van
bestemming:
TURKIJE

ISO-code:

I.10.
TR

I.12.

Naam:

Erkenningsnummer:

Adres:

I.13. Plaats van lading:

I.14. Datum van vertrek:

I.15. Transportmiddel:
Vliegtuig

I.16. Punt van binnenkomst in TR:
Schip
I.17.

Treinwagon
Wegvoertuig

Ander

Identificatie:
Referenties van de documenten:
I.18. Beschrijving van de goederen:

I.19. Goederencode (GN-code):
I.20. Hoeveelheid:

I.21. Temperatuur van het product:
Omgevingstemperatuur

Gekoeld

I.22. Aantal verpakkingen:
Bevroren

I.23. identificatie van de container / Zegelnummer:

I.24. Aard van de verpakking:

I.25. Goederen gecertificeerd voor:
Humane consumptie
I.26.

I.27. Voor invoer of toelating in Turkije

I.28. Identificatie van de goederen:
Diersoort
(Wetenschappelijke benaming):

EX.VTP.TR.NN.04.01

Productiedatum (dd/mm/jjjj):

Erkenningsnummer van de inrichtingen
Productie-inrichting:

Aantal verpakkingen:

Nettogewicht:
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II.

Gezondheidsinformatie:

II.a.

Referentienummer certificaat:

II.b.

Cert. N° :

Deel II: Certificatie

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik kennis heb van de relevante bepalingen van verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 en bevestig dat het hierboven beschreven collageen
conform die voorschriften werd geproduceerd en in het bijzonder dat het:
-

Afkomstig is van (een) inrichting(en) die een op de HACCP-beginselen gesteund programma toepast (toepassen), overeenkomstig verordening (EG) nr. 852/2004

-

Werd geproduceerd uit grondstoffen die voldeden aan de voorschriften van sectie XV, hoofdstukken I en II van bijlage III bij verordening (EG) nr. 853/2004;

-

Werd vervaardigd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in sectie XV, hoofdstuk III van bijlage III bij verordening (EG) nr. 853/2004.

-

Voldoet aan de criteria van sectie XV, hoofdstuk IV van bijlage III bij verordening (EG) nr. 853/2004 en verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

En (1) Indien afkomstig van herkauwers, is het afgeleid van huiden of vellen
Nota’s:
Deel I
Vak I.11: Plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending .
Vak I.15: Registratienummer (treinwagons of container en wegvoertuigen), vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip). Afzonderlijke informatie moet worden verstrekt in geval van lossen
en herladen.
Vak I.18: Dit certificaat mag ook worden gebruikt voor de invoer van omhulsels van collageen.
Vak I.19: Gebruik de geschikte code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de code 35.04 of 39.17.
Vak I.20: Vermeld het totale brutogewicht en het totale nettogewicht.
Vak I.23: Identificatie van de container/sealnummer: alleen indien van toepassing.
Deel II
(1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

De kleur van de stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de andere vermeldingen op het certificaat.

Aantal bijlagen:

(

bladzijden)

Officiële Dierenarts:
Naam (in hoofdletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel:

EX.VTP.TR.NN.04.01
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