EUROPESE UNIE

Export Health Certificate
I.2. Imsoc-referentie

I.1. Verzender
Naam
Adres

I.2.a. Local Reference

Land

ISO-code

I.5. Geadresseerde

I.3. Bevoegde centrale autoriteit

Naam
Adres

I.4. Local competent authority

Deel I

Land

ISO-code

I.7. Land van oorsprong

ISO-code

I.9. Country of destination

ISO-code

I.8. Region of origin

Code

I.10. Regio van bestemming

Code

I.11. Place of Dispatch

I.12. Plaats van bestemming

Naam

Naam

Adres

Adres

Erkenningsnummer

Erkenningsnummer

Land

ISO-code

Land

I.13. Plaats van lading

ISO-code

I.14. Date and time of departure

Naam
Adres
Erkenningsnummer
Land

ISO-code

I.15. Vervoermiddel
Soort

I.16 Entry Point

Document

Identificatie

I.18. Transport conditions
Gekoeld

☐

Controlled
temperature

☐

Omgeving

☐

Bevroren

☐

I.17. Begeleidende documenten
Referentien
ummer van
het
handelsdoc
ument

Datum van
afgifte

Land

Plaats van
afgifte

I.19. Containernummer / Zegelnummer
I.20. Certified as
Menselijke consumptie

☐

I.21. For transit through a third country
Country

ISO-code

EU Exit
Authority

BCP code

☐

☐

I.22. For transit through Member State(s)

EU Entry
Authority

BCP code

I.23. Totaal aantal colli

I.24. Totale hoeveelheid

Country

ISO-code

I.25. Totaal nettogewicht

I.25. Totaal brutogewicht

I.28. Description of consignment
1. 04 MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD
NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
0408 Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere
wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
Grondstof

Soort(en)

Hoeveelheid

Partijnummer

Verwerkingsbedrijf

Koelhuis

Uitsnijderij

Datum van invriezing

Productiedatum

Slachtdatum

Nettogewicht
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Product Description

Aantal colli

Identificatiekenmerk
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EUROPESE UNIE

(UA) Eiproducten (EP)

II. Informatie over de gezondheid

II.1

Verklaring inzake de diergezondheid

Part II: Certification

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de eiproducten die in Oekraïne worden
ingevoerd(1):

nl
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EUROPESE UNIE

(UA) Eiproducten (EP)

Part II: Certification

II. Informatie over de gezondheid

○ (2)
hetzij

II.1.1

zijn geproduceerd met eieren die verkregen zijn van vogels die afkomstig zijn van het
grondgebied van een land dat vrij is van hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van
Newcastle overeenkomstig de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE.

○ (2)
hetzij

II.1.2

zijn geproduceerd met eieren die afkomstig zijn van inrichtingen waar en waaromheen zich
in een gebied met een straal van 10 km dat, in voorkomend geval, ook grondgebied van een
buurland kan omvatten, ten minste in de laatste 30 dagen vóór het verzamelen van de
eieren geen uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza heeft voorgedaan.

○ (2)
hetzij

om het hoogpathogene-aviaire-influenzavirus te vernietigen als volgt zijn verwerkt:

○ (2)
hetzij

vloeibaar eiwit is:

○ (2)
hetzij

gedurende 870 seconden bij 55,6 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 232 seconden bij 56,7 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

dooier met een gehalte aan toegevoegd zout van 10 % is gedurende 138 seconden bij 62,2 °C
behandeld.

○ (2)
hetzij

gedroogd eiwit is:

○ (2)
hetzij

○ (2)
hetzij

○ (2)
hetzij

gedurende 20 uur bij 67 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 50,4 uur bij 513 °C behandeld.

hele eieren zijn ten minste:

○ (2)
hetzij

gedurende 188 seconden bij 60 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

volledig gekookt.

heeleimengsels zijn ten minste:

○ (2)
hetzij

gedurende 188 seconden bij 60 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 94 seconden bij 61,1 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

II.1.3

○ (2)
hetzij

om het virus van de ziekte van Newcastle te vernietigen als volgt zijn verwerkt:

○ (2)
hetzij

○ (2)
hetzij
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zijn geproduceerd met eieren die afkomstig zijn van inrichtingen waar en waaromheen zich
in een gebied met een straal van 10 km dat, in voorkomend geval, ook grondgebied van een
buurland kan omvatten, ten minste in de laatste 30 dagen vóór het verzamelen van de
eieren geen uitbraak van de ziekte van Newcastle heeft voorgedaan.

vloeibaar eiwit is:

○ (2)
hetzij

gedurende 2 278 seconden bij 55 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 986 seconden bij 57 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 301 seconden bij 59 °C behandeld.

dooier met een gehalte aan toegevoegd zout van 10 % is gedurende 176 seconden bij 55 °C
behandeld.
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EUROPESE UNIE

(UA) Eiproducten (EP)

Part II: Certification

II. Informatie over de gezondheid

○ (2)
hetzij

gedroogd eiwit is gedurende 50,4 uur bij 57 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

hele eieren zijn:

○ (2)
hetzij

gedurende 2 521 seconden bij 55 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 1 596 seconden bij 57 °C behandeld.

○ (2)
hetzij

gedurende 674 seconden bij 59 °C behandeld.

○ (2) hetzij volledig gekookt.
II.2

Verklaring inzake de volksgezondheid

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de eiproducten die in Oekraïne worden ingevoerd(1) aan de
volgende voorschriften voldoen:
II.2.1

zij zijn afkomstig van een of meer inrichtingen die door de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat zijn
erkend voor de levering van hun producten voor de handel binnen de EU en die onder toezicht van die
autoriteit staan;

II.2.2

zij zijn afkomstig van een of meer inrichtingen die overeenkomstig de Oekraïense wetgeving inzake de
veiligheid en de specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen, met name de Oekraïense wet met
betrekking tot de beginselen en voorschriften betreffende de veiligheid en de kwaliteit van
levensmiddelen (nr. 771/97), of conform gelijkwaardige voorschriften in Verordening (EG)
nr. 852/2004(4) een op de HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen;

II.2.3

zij zijn geproduceerd met inachtneming van de hygiënevoorschriften overeenkomstig de Oekraïense
wetgeving inzake de veiligheid en de specifieke kwaliteitsparameters van levensmiddelen, met name de
Oekraïense wet met betrekking tot de beginselen en voorschriften betreffende de veiligheid en de
kwaliteit van levensmiddelen (nr. 771/97), of conform gelijkwaardige voorschriften in Verordening (EG)
nr. 852/2004(4);

II.2.4

zij voldoen aan de microbiologische criteria voor de indicatoren tot vaststelling van de veiligheid van
levensmiddelen, goedgekeurd bij besluit nr. 548 van 19 juli 2012 van het ministerie van Gezondheid van
Oekraïne of conform gelijkwaardige voorschriften in Verordening (EG) nr. 2073/2005(4);

II.2.5

zij zijn voorzien van een identificatiemerk overeenkomstig de Oekraïense wetgeving inzake de
veiligheid en de specifieke kwaliteitsparameters van voedsel, met name de Oekraïense wet met
betrekking tot de beginselen en voorschriften betreffende de veiligheid en de kwaliteit van
levensmiddelen (nr. 771/97), of conform gelijkwaardige voorschriften in Verordening (EG)
nr. 853/2004(4);

II.2.6

de garanties betreffende de afwezigheid en/of het niet overschrijden van de maximaal toelaatbare
concentraties van residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en contaminanten in
het kader van goedgekeurde nationale plannen voor het toezicht op residuen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik en contaminanten overeenkomstig de wetgeving van Oekraïne of conform
gelijkwaardige voorschriften in Richtlijn 96/23/EG (4).
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(UA) Eiproducten (EP)

II. Informatie over de gezondheid

Opmerkingen

Part II: Certification

Deel I:
-

Vak I.11:

naam, adres en erkenningsnummer van de inrichting van verzending.

-

Vak I.15:

registratienummer(s) van wagons en vrachtwagens, namen van schepen en, indien bekend,
vluchtnummers van vliegtuigen vermelden. Vermeld bij vervoer in containers of dozen het
totale aantal daarvan in vak I.20 en het registratienummer en, indien van toepassing, het
volgnummer van het zegel in vak I.21.

-

Vak I.19:

gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) van de
Werelddouaneorganisatie: 04.07, 04.08, 35.02 of 21.06.

-

Vak I.25:

aard van de goederen: specificeer het percentage eibestanddelen.

Deel II:
(1)

Onder eiproducten wordt verstaan: verwerkte producten die verkregen worden door de verwerking
van eieren, bestanddelen of mengsels van eieren, of door verdere verwerking van verwerkte producten.

(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3)

De kleur van de handtekening en het stempel moet verschillen van die van de tekst.

(4)

Ter referentie zijn hier gelijkwaardige EU-voorschriften te vinden: Export Library Export library

Het certificaat wordt opgesteld in het Oekraïens en ten minste ook in de taal van de EU-lidstaat van oorsprong.
Certifying Officer
Name (in capital letters)

Qualification and title

Datum van ondertekening

Handtekening

Stempel
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