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LAND - CHILE Voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten

II.a. Referentienummer certificaat II.b.II.             Informatie over de gezondheid

Opmerkingen

Deel I:

- Vak I.7: Vul de ISO-code in van het land van oorsprong van het samengestelde product dat vleesproducten, behandelde magen, blazen en 
darmen bevat, als vermeld in bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG en/of voor verwerkte zuivelproducten in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie en/of voor verwerkte visserijproducten in de bijlagen I en II bij Beschikking 
2006/766/EG van de Commissie en/of voor eiproducten in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie.

- Vak I.11: Naam, adres en registratie-/erkenningsnummer, indien beschikbaar, van de productie-inrichtingen van het (de) samengestelde 
product(en). Naam van het land van oorsprong, dat hetzelfde moet zijn als het land van oorsprong in vak I.7.

- Vak I.15: Registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip). Bij vervoer in 
containers moeten het totale aantal containers en hun registratienummer en, indien van toepassing, het volgnummer van het zegel 
worden vermeld in vak I.23. Als zendingen worden overgeslagen, moet de verzender de grensinspectiepost van binnenkomst in de 
Europese Unie daarvan in kennis stellen.

- Vak I.19: Gebruik de juiste code van het Geharmoniseerd Systeem (HS) van de Werelddouane¬organisatie zoals: 16.01; 16.02; 16.03; 
16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Vak I.20: Geef totaal brutogewicht en totaal nettogewicht aan.

- Vak I.23: Vermeld bij vervoer in containers of dozen het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing).

[II.2.C1( ) en/of  

[II.2.D1( ) en/of  

1( ) of [andere dieren dan koeien, ooien, geiten of buffels en die vóór invoer in de Europese Unie een van de 
volgende behandelingen hebben ondergaan of zijn geproduceerd met rauwe melk die een van de 
volgende behandelingen heeft ondergaan:

1( ) hetzij [een sterilisatie met een F -waarde van ten minste 3;]0

1( ) of [een ultrahogetemperatuur (UHT)-behandeling bij ten minste 135 °C gedurende voldoende lange 
tijd;]]

d) zijn geproduceerd op   of tussen  

7en  ( ).]

8Verwerkte visserijproducten die afkomstig zijn van de erkende inrichting nr. ( )                          

9gelegen in het land  ( )                                          ]

9Verwerkte eiproducten die afkomstig zijn van het erkende land  ( )   ]

zijn geproduceerd met eieren die afkomstig zijn uit een inrichting die voldoet aan de voorschriften van sectie X van bijlage III 
bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en die op de datum van afgifte van het certificaat vrij is van hoogpathogene aviaire 
influenza, als omschreven in Verordening (EG) nr. 798/2008 en

hetzij

1( ) II.2.D.1 [in een gebied met een straal van 10 km rond de inrichting[, dat in voorkomend geval ook grondgebied van een 
buurland kan omvatten,] heeft zich ten minste in de laatste 30 dagen geen uitbraak van hoogpathogene aviaire 
influenza of de ziekte van Newcastle voorgedaan;]

of

1( ) II.2.D.2 [de eiproducten zijn als volgt verwerkt:

1( ) hetzij [vloeibaar eiwit is:

1( ) hetzij [gedurende 870 seconden bij 55,6 °C behandeld;]

1( ) of  [gedurende 232 seconden bij 56,7 °C behandeld;]

1( ) of [dooier met een gehalte aan toegevoegd zout van 10% is gedurende 138 seconden bij 62,2 °C 
behandeld;]

1( ) of [gedroogd eiwit is:

1( )  hetzij  [gedurende 20 uur bij 67 °C behandeld;]

1( ) of [gedurende 513 uur bij 54,4 °C behandeld;]

1( ) of [hele eieren zijn ten minste:

1( ) hetzij [gedurende 188 seconden bij 60 °C behandeld;]

1( ) of [volledig gekookt;]

[heeleimengsels zijn ten minste als volgt behandeld]:

1( ) hetzij [gedurende 188 seconden bij 60 °C;]

1( ) of [gedurende 94 seconden bij 61,1 °C.]

......................................................  ................................................................... 

................................................................

.......................................
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- Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: naam en erkenningsnummer, indien beschikbaar, van de productie-inrichtingen van het (de) samengestelde 
product(en). Aard van de goederen: in geval van samengestelde producten die vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen 
bevatten, vermelden „vleesproduct”, „behandelde magen”, „blazen” of „darmen”. Als het samengestelde product zuivelproducten bevat, 
„zuivelproduct” vermelden. Als het samengestelde product verwerkte visserijproducten bevat, vermelden of het gaat om aquacultuur of 
wilde oorsprong. Als het samengestelde product eiproducten bevat, het eigehaltepercentage vermelden.

Deel II:

1( ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2( ) Vleesproducten als bedoeld in bijlage I, punt 7.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en behandelde magen, blazen en darmen, als bedoeld 
in bijlage I, punt 7.9, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 die een van de in bijlage II, deel 4, bij Beschikking 2007/777/EG vermelde 
behandelingen hebben ondergaan.

3( ) In afwijking van punt 4 mogen karkassen, halve karkassen, halve karkassen die in ten hoogste drie delen zijn verdeeld en voor- en 
achtervoeten, die geen ander gespecificeerd risicomateriaal dan wervelkolom, inclusief achterwortelganglia, bevatten, worden 
ingevoerd.

Wanneer de wervelkolom niet hoeft te worden verwijderd, worden runderkarkassen met wervelkolom of delen van dergelijke karkassen 
gekenmerkt door middel van een blauwe streep op het in Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde etiket.

In geval van invoer wordt in het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 bedoelde document het aantal runderkarkassen of 
delen daarvan vermeld waaruit de wervelkolom moet worden verwijderd en het aantal runderkarkassen of delen daarvan waarbij dit niet 
hoeft te gebeuren.

4( ) Alleen van toepassing op behandelde darmen.

5( ) In afwijking van punt 3 mogen karkassen, halve karkassen, halve karkassen die in ten hoogste drie delen zijn verdeeld en voor- en 
achtervoeten, die geen ander gespecificeerd risicomateriaal dan wervelkolom, inclusief achterwortelganglia, bevatten, worden 
ingevoerd.

Wanneer de wervelkolom niet hoeft te worden verwijderd, worden runderkarkassen met wervelkolom en delen van dergelijke karkassen 
gekenmerkt door middel van een duidelijk zichtbare blauwe streep op het in Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde etiket.

In geval van invoer wordt in het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 bedoelde document het aantal runderkarkassen of 
delen daarvan vermeld waaruit de wervelkolom moet worden verwijderd en het aantal runderkarkassen of delen daarvan waarbij dit niet 
hoeft te gebeuren.

6( ) Onder rauwe melk en zuivelproducten worden verstaan rauwe melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie als 
omschreven in punt 7.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

7( ) Productiedatum of -data. Rauwe melk en zuivelproducten mogen niet worden ingevoerd indien zij verkregen is/zijn hetzij vóór de 
datum waarop het in de vakken I.7 en I.8 vermelde derde land of deel daarvan toestemming heeft gekregen voor uitvoer naar de 
Europese Unie, hetzij in de periode waarin door de Europese Unie beperkende maatregelen zijn vastgesteld ten aanzien van de 
invoer van rauwe melk en zuivelproducten uit dat derde land of deel daarvan.

8( ) Nummer van de visserijproductinrichtingen die naar de EU mogen uitvoeren.

9( ) Land van oorsprong waaruit naar de EU mag worden uitgevoerd.

10( ) In geval van samengestelde producten die alleen ei- of visserijproducten bevatten, kan de handtekening van een officiële 
inspecteur worden aanvaard.

- De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor andere stempels dan 
reliëfstempels of watermerken.

10Officiële dierenarts of officiële inspecteur  ( )

Hoedanigheid en titel

Naam (in blokletters)

Stempel en Datum Handtekening
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