Internationaal Certificaat voor de invoer (verzending) in het douanegebied van Oekraïne
van dierlijke darmen bestemd voor humane consumptie
Land van uitvoer: België
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

Deel I: Gegevens betreffende de zending

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

I.7. Land van oorsprong

ISO-code

I.6.

I.8. Zone van oorsprong

Code

I.9. Land van bestemming

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

I.12.

I.13. Plaats van inladen

I.14. Datum van vertrek

ISO-code

I.10. Zone van bestemming

Code

Adres

I.15. Vervoermiddel
Vliegtuig

Schip

Wegvoertuig

Andere

Treinwagon

I.16. GIP van binnenkomst in Oekraïne

I.17.

Identificatie
Documentaire referenties
I.18. Omschrijving van de goederen

I.19. Goederencode (GN-code)
0504 00
I.20. Hoeveelheid

I.21. Temperatuur van het product
Omgevingstemperatuur

Gekoeld

Bevroren

I.23. Zegel/ Containernummer

I.22. Aantal verpakkingen

I.24. Type verpakking

I.25. Goederen gecertificeerd als:

Humane consumptie

I.26.

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

I.28. Identificatie van de goederen:
Species
(wetenschappelijke naam)

EX.VTP.UA.NN.xx.01

Type behandeling

Erkenningsnummer van de inrichtingen

Aantal verpakkingen

Nettogewicht
(kg)
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Cert. Nr. :
Exporterende land

Dierlijke darmen

II. Gezondheidsinformatie

Deel II: Certificering

II.

II.a. Referentienummer Internationaal Certificaat

II.b.

Gezondheidsverklaring
Ik, de ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar hierbij dat de dierlijke darmen beschreven in deel I van dit Internationale Certificaat voldoen aan de volgende eisen:

IІ.1.1

Komen uit (een) instelling(en) die een programma implementeert, gebaseerd op de HACCP-beginselen;

II.1.2

Werden geproduceerd en opgeslagen in overeenstemming met de Oekraïense wetgeving inzake veiligheid en specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen;

II.1.3

Materialen die worden gebruikt voor het verpakken van vers vlees, met inbegrip van de verpakking, voldoen aan de hygiënische eisen van de Oekraïense wetgeving inzake veiligheid en
specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen;

II.1.4

Vóór het laden van vervoermiddelen, gebruikt voor het vervoer van vers vlees, werden deze gereinigd of gedesinfecteerd volgens de wetgeving van het exporterende land/land van herkomst.

II.2

Diergezondheidsverklaring
Ik, de ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar hierbij dat de dierlijke darmen omschreven in deel I van dit Internationale Certificaat voldoen aan de volgende eisen:

II.2.1

Darmen van dieren worden gereinigd, geslijmd en onderworpen aan een van de volgende behandelingen:
II.2.1.1.

of gezouten met natriumchloride (NaCl) gedurende 30 dagen;

II.2.1.2.

of geblancheerd;

II.2.1.3.

of drogen na slijming.

(1)
(1)
(1)

II.2.2.

De bedrijfsoperatoren hadden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de darmen van dieren na de behandeling opnieuw zouden worden verontreinigd.

Opmerkingen:
De voorschriften van dit internationaal certificaat zijn van toepassing op voor menselijke consumptie bestemde darmen van dieren, afkomstig uit een land of een afzonderlijk gebied (zone of compartiment)
daarvan en uit een inrichting die is opgenomen in het register van landen en inrichtingen waaruit de invoer (verzending) van producten naar het douanegebied van Oekraïne is toegestaan.
Deel I:
Vak І.11:
Vak I.15:
Vak I.23:

Naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting, afgeleverd door de bevoegde autoriteit.
Vermeld het registratienummer (spoorwagon of container en wegvoertuig), vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip). Bij lossen en herladen dient aparte informatie te worden verstrekt.
Nummer van de container/verzegeling vermelden (indien van toepassing).

Deel II:
(1)
(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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(2)

Stempel (2)
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