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II.1.

Verklaring inzake de diergezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:
De in dit certificaat beschreven vleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen(1) bevatten de volgende
vleessoorten en voldoen aan onderstaande criteria:

Deel II: Certificering

Soort (A)

(2)

Oorsprong (C)

(A)

Code voor de desbetreffende vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen: BOV = als landbouwhuisdier
gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan); OVI = als huisdier
gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus); EQI = als huisdier gehouden paardachtigen (Equus
caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); POR = als huisdier gehouden varkens (Sus scrofa); RAB = tamme
konijnen; PFG = als huisdier gehouden pluimvee en gekweekt vederwild; RUF = gekweekte niet als huisdier
gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); RUW = vrije niet als huisdier gehouden dieren
(met uitzondering van varkens en eenhoevigen); SUW = vrije niet als huisdier gehouden varkens; EQW = vrije
niet als huisdier gehouden eenhoevigen; WLP = vrije lagomorfen; WGB = vrij vederwild.

(B)

A, B, C, D, E of F naargelang de vereiste behandeling, als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, delen 2, 3
en 4, bij Beschikking 2007/777/EG.

(C)

De ISO-code van het land van oorsprong en, in geval van regionalisatie overeenkomstig de wetgeving van de Unie
voor de betrokken vleessoorten, de regio zoals aangegeven in bijlage II, deel 1, bij Beschikking 2007/777/EG.

II.1.2. De in punt II.1.1. omschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen zijn bereid met vers vlees
van als huisdier gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan); als
huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus); als huisdier gehouden paardachtigen (Equus
caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); als huisdier gehouden varkens (Sus scrofa); gekweekte niet als
huisdier gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); vrije niet als huisdier gehouden dieren
(met uitzondering van varkens en eenhoevigen); vrije niet als huisdier gehouden varkens; vrije niet als huisdier
gehouden eenhoevigen en het verse vlees gebruikt in de productie van de vleesproducten:
(2)

hetzij

(2)

of

(2)

Behandeling (B)

[II.1.2.1. heeft een niet-specifieke behandeling als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, deel 4,
onder A, bij Beschikking 2007/777/EG ondergaan en:
(2)

hetzij [II.1.2.1.1. voldoet aan de veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften in de
desbetreffende gezondheidscertificaten in bijlage II, deel 2, bij Verordening (EU)
nr. 206/2010, en is van oorsprong uit een derde land, of een deel daarvan in geval
van regionalisatie overeenkomstig de wetgeving van de Unie, zoals beschreven in
de desbetreffende kolom van bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG;]

(2)

of

[II.1.2.1.1. is van oorsprong uit een lidstaat van de Europese Unie;]

[II.1.2.1. voldoet aan de in het kader van Richtlijn 2002/99/EG overeengekomen eisen, is verkregen
van dieren die afkomstig zijn van een bedrijf dat niet onderworpen is aan beperkingen voor de
specifieke ziekten, als vermeld in het gezondheidscertificaat van bijlage II, deel 2, bij
Verordening (EU) nr. 206/2010 en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30
dagen geen uitbraken van deze ziekten hebben plaatsgevonden, en heeft de specifieke
behandeling ondergaan die voor het derde land van oorsprong of een deel daarvan in deel 2 of
3 (naargelang het geval) van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG is vastgesteld voor de
desbetreffende vleessoort;]

II.1.3. De in punt II.1.1. omschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen zijn bereid met vers vlees
van als huisdier gehouden pluimvee, waaronder gekweekt of vrij vederwild, dat:
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(2)

(2)

hetzij [ II.1.3.1. een niet-specifieke behandeling als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, deel 4, onder
A, bij Beschikking 2007/777/EG heeft ondergaan en:
(2)

hetzij [II.1.3.1.1. voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Verordening (EG) nr.
798/2008;]

(2)

of

[II.1.3.1.1. van oorsprong is uit een van de lidstaten van de Europese Unie en voldoet aan de
voorschriften in artikel 3 van Richtlijn 2002/99/EG;]]

(2)

of

[II.1.3.1. van oorsprong is uit een derde land, als bedoeld in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr.
798/2008, afkomstig is uit een bedrijf of, in geval van vrij vederwild, gedood is in gebieden
waarrond zich binnen een straal van 10 km – eventueel met inbegrip van het grondgebied van
een buurland – ten minste in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van hoogpathogene
aviaire influenza of Newcastle disease heeft voorgedaan, en de specifieke behandeling heeft
ondergaan die voor het derde land van oorsprong of een deel daarvan in deel 2 of 3
(naargelang het geval) van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG is vastgesteld voor het
vlees van de desbetreffende vleessoort;]

(2)

of

[II.1.3.1. van oorsprong is uit een derde land, als bedoeld in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr.
798/2008, afkomstig is uit een bedrijf of, in geval van vrij vederwild, gedood is in gebieden
waarrond zich binnen een straal van 10 km – eventueel met inbegrip van het grondgebied van
een buurland – ten minste in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van hoogpathogene
aviaire influenza of Newcastle disease heeft voorgedaan, en de specifieke behandeling heeft
ondergaan, als bedoeld in punt B, C of D in deel 4 van bijlage II bij Beschikking
2007/777/EG, mits deze behandeling strenger is dan die welke is aangegeven in de delen 2 en
3 van bijlage II bij die beschikking;]

[II.1.4. Wanneer het gaat om vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen die zijn vervaardigd van vers vlees
van lagomorfen en andere landzoogdieren:
voldoet het vlees aan de desbetreffende veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften in Verordening (EG)
nr. 119/2009 en is het afkomstig van een bedrijf dat niet is onderworpen aan beperkingen voor dierziekten die de
betrokken dieren treffen en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30 dagen geen uitbraken van deze
ziekten hebben plaatsgevonden;]

II.1.5.

De vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen:
(2)

II.1.6.

hetzij

II.1.5.1. [bestaan uit vlees en/of vleesproducten van een enkele diersoort en hebben de behandeling
ondergaan die is voorgeschreven in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG;]

(2)

of

II.1.5.1. [bestaan uit vlees van meer dan één diersoort en nadat het vlees is gemengd, heeft het product
in zijn geheel een behandeling ondergaan die ten minste even streng is als die welke is
voorgeschreven voor de vleesbestanddelen van het vleesproduct, zoals vastgesteld in bijlage II
bij Beschikking 2007/777/EG;]

(2)

of

II.1.5.1. [zijn bereid met vlees van meer dan één diersoort, waarbij de behandeling die elk
vleesbestanddeel vóór de vermenging heeft ondergaan, voldoet aan de desbetreffende
voorschriften voor vlees van de betrokken diersoort, zoals vastgesteld in bijlage II bij
Beschikking 2007/777/EG;]

Na de behandeling zijn alle voorzorgen genomen om besmetting te voorkomen.

(2)

[II.1.7. Aanvullende garanties:
in het geval van vleesproducten van pluimvee die geen specifieke behandeling hebben ondergaan en die bestemd
zijn voor lidstaten of gebieden daarvan die overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2009/158/EG zijn erkend als
lidstaat of gebied waar niet tegen de ziekte van Newcastle wordt ingeënt, was het pluimveevlees afkomstig van
pluimvee dat in de laatste 30 dagen voor de slacht niet met een levend vaccin tegen de ziekte van Newcastle was
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ingeënt.]
(2)

II.2. Verklaring inzake de volksgezondheid
Ondergetekende verklaart dat hij kennis heeft van de desbetreffende bepalingen van de Verordeningen (EG) nrs.
999/2001, 178/2002, 852/2004 en 853/2004 en dat de hierboven omschreven vleesproducten, behandelde magen,
blazen en darmen overeenkomstig deze voorschriften zijn geproduceerd en met name dat:

II.2.1.

zij afkomstig zijn van een of meer inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de
HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen;

II.2.2.

zij geproduceerd zijn met grondstoffen die voldoen aan de voorschriften van bijlage III, secties I tot en met VI, bij
Verordening (EG) nr. 853/2004;
(2)

II.2.3.1. de vleesproducten vervaardigd zijn uit vlees van als huisdier gehouden varkens dat met negatieve
resultaten op trichinose is onderzocht of dat een koudebehandeling heeft ondergaan overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 2075/2005;

(2)

II.2.3.2. de vleesproducten vervaardigd zijn uit paardenvlees of vlees van wilde varkens dat met negatieve
resultaten op trichinose is onderzocht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2075/2005;

(2)

II.2.3.3. de behandelde magen, blazen en darmen geproduceerd zijn overeenkomstig bijlage III, sectie XIII, bij
Verordening (EG) nr. 853/2004;

II.2.4.

zij van een identificatiemerk zijn voorzien overeenkomstig bijlage II, sectie I, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

II.2.5.

op het etiket (de etiketten) op de verpakking van de hierboven omschreven vleesproducten een keurmerk is
aangebracht waaruit blijkt dat het vleesproduct uitsluitend vervaardigd is met vers vlees van dieren die zijn
geslacht in slachthuizen die zijn erkend voor uitvoer naar de Europese Unie, dan wel van dieren die speciaal voor
de levering van vlees voor de vereiste behandeling als bedoeld in bijlage II, delen 2 en 3, bij Beschikking
2007/777/EG in een slachthuis zijn geslachtp;

II.2.6.

zij voldoen aan de desbetreffende criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria
voor levensmiddelen;

II.2.7.

met betrekking tot levende dieren en producten daarvan alle garanties worden geboden die zijn vervat in de
overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG, en met name artikel 29 daarvan, ingediende plannen betreffende residuen;

II.2.8.

het vervoermiddel en de omstandigheden waaronder deze zending is geladen, in overeenstemming zijn met de
hygiënevoorschriften die voor de uitvoer naar de Europese Unie van kracht zijn;

(2)

(2)

II.2.9. indien zij materiaal van runderen, schapen of geiten bevatten, de vleesproducten en behandelde darmen voldoen
aan de volgende voorwaarden naargelang van de BSE-risicocategorie van het land van oorsprong:

hetzij

(1)

het land of gebied van verzending is overeenkomstig Beschikking 2007/453/EG ingedeeld als land
respectievelijk gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico;

(2)

de dieren waarvan het verse vlees en de darmen zijn afgeleid die zijn gebruikt voor de bereiding van de
producten van vlees van runderen, schapen en geiten en van behandelde darmen daarvan, zijn bij een
ante- en een post-mortemkeuring geschikt bevonden;

[(3)

de dieren waarvan het verse vlees en de darmen zijn afgeleid die zijn gebruikt voor de bereiding van de
producten van vlees van runderen, schapen en geiten en van behandelde darmen daarvan:
(a)

(2)

zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in een land of gebied dat overeenkomstig
Beschikking 2007/453/EG is ingedeeld als land respectievelijk gebied met een verwaarloosbaar
BSE-risico;

[(b) zijn geslacht met gebruikmaking van de methode waarbij de dieren worden bedwelmd of
onmiddellijk gedood door middel van een gasinjectie in de schedelholte, of waarbij, na
bedwelming van het dier, het weefsel van het centrale zenuwstelsel met een lang staafvormig, in de
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schedelholte ingebracht instrument wordt beschadigd;]]
(2)

of

[(3)

de dieren waarvan het verse vlees en de darmen zijn afgeleid die zijn gebruikt voor de bereiding van de
producten van vlees van runderen, schapen en geiten en van behandelde darmen daarvan, zijn niet
geslacht met gebruikmaking van de methode waarbij de dieren worden bedwelmd of onmiddellijk gedood
door middel van een gasinjectie in de schedelholte, of waarbij, na bedwelming van het dier, het weefsel
van het centrale zenuwstelsel met een lang staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument wordt
beschadigd;]

(4)

de producten van vlees van runderen, schapen en geiten bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal zoals
omschreven in punt 1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en zijn daar niet van afgeleid;

(2)

hetzij

[(5)

de producten van vlees van runderen, schapen en geiten bevatten geen separatorvlees van beenderen van
runderen, schapen en geiten en zijn daar niet van afgeleid;]

(2)

of

[(5)

de producten van vlees van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid van separatorvlees van beenderen
van runderen, schapen en geiten die zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in een
overeenkomstig Beschikking 2007/453/EG als land respectievelijk gebied met een verwaarloosbaar BSErisico ingedeeld land of gebied waar zich geen inheemse gevallen van BSE hebben voorgedaan;]

(2)

(a)

de dieren waarvan het verse vlees en de darmen zijn afgeleid die zijn gebruikt voor de bereiding
van de producten van vlees van runderen, schapen en geiten en van behandelde darmen daarvan,
zijn afkomstig uit een land of gebied dat overeenkomstig Beschikking 2007/453/EG is ingedeeld
als land respectievelijk gebied met een onbepaald BSE-risico;

(b)

de dieren waarvan het verse vlees en de darmen zijn afgeleid die zijn gebruikt voor de bereiding
van de producten van vlees van runderen, schapen en geiten en van behandelde darmen daarvan,
zijn niet gevoederd met vleesbeendermeel of kanen zoals gedefinieerd in de Gezondheidscode voor
landdieren van de Wereldorganisatie voor diergezondheid, en

(c)

de vleesproducten zijn vervaardigd en behandeld op een wijze die waarborgt dat zij geen zenuwen lymfeweefsel bevatten dat bij het ontbenen is vrijgelegd, en daar niet mee zijn besmet.]

[(6)

Opmerkingen
Deel I::

•

Vak I.8:

•

Vak I.11: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.

•

Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuig) of naam (schip).
In geval van overslag moet afzonderlijke informatie worden verstrekt.

•

Vak I.19: gebruik de juiste code van het geharmoniseerd systeem (GS) onder de volgende rubrieken: 02.10, 16.01,
16.02 en 05.04.

•

Vak I.23: identificatie van container/zegelnummer: alleen waar van toepassing

•

Vak I.28:

gebied (indien van toepassing) zoals vermeld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG (zoals laatstelijk
gewijzigd).

"Soort": kies uit de in punt II.1.1 onder (A) beschreven diersoorten;
"Soort product": een van de volgende producten invullen: vleesproduct, behandelde magen, blazen en
darmen;
"Slachthuis": erkenningsnummer van slachthuis of wildverwerkingsinrichting;
"Koelhuis": opslagvoorziening;
"Verwerkingsbedrijf": erkenningsnummer.

Deel II:
(1)

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

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(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 bijlage V, punt 11.3,
onder a), bij Verordening (EG) nr. 999/2001 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.
De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor stempels, met
uitzondering van reliëfstempels en watermerken.

Officiële dierenarts
Naam (in blokletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel:
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