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II.b.

De vleesbereidingen(1) bevatten de volgende vleessoorten en voldoen aan onderstaande criteria:
Soort A)

Oorsprong B)

Teil II: Bescheinigung

(A) Invullen van de code voor de desbetreffende vleessoort, verwerkt in de vleesbereidingen: BOV = als
landbouwhuisdier gehouden runderen (met inbegrip van de soorten Bison en Bubalus en kruisingen daarvan);
OVI = als huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus); EQU = als huisdier gehouden
eenhoevigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); POR = als huisdier gehouden dieren
behorende tot de families Suidae, Tayassuidae of Tapiridae; RAB = tamme konijnen; PFG = als huisdier
gehouden pluimvee en gekweekt vederwild; RUF = gekweekte niet-gedomesticeerde dieren van de orde
Artiodactyla (exclusief runderen (met inbegrip van de soorten Bison en Bubalus en kruisingen daarvan), Ovis
aries, Capra hircus, Suidae en Tayassuidae) en van de families Rhinocerotidae en Elephantidae; RUW = vrije
niet als huisdier gehouden dieren van de orde Artiodactyla (exclusief runderen (met inbegrip van de soorten
Bison en Bubalus en kruisingen daarvan), Ovis aries, Capra hircus, Suidae en Tayassuidae) en van de families
Rhinocerotidae en Elephantidae; EQW = vrije niet als huisdier gehouden eenhoevigen, behorend tot het
subgenus Hippotigris (Zebra); WLP = vrije lagomorfen; WGB = vrij vederwild.
(B) Invullen van de ISO-code van het land van oorsprong en, in geval van regionalisatie overeenkomstig de
communautaire wetgeving voor de desbetreffende vleessoorten, het gebied.
II.1

Verklaring inzake de volksgezondheid
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij kennis heeft van de desbetreffende bepalingen van de
Verordeningen (EG) nrs. 178/2002, 852/2004, 853/2004 en 999/2001 en dat de hierboven omschreven
vleesbereidingen overeenkomstig die voorschriften zijn geproduceerd en met name dat:
II.1.1

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

II.1.2

zij geproduceerd zijn met grondstoffen die voldoen aan de voorschriften van de secties I tot en met IV van
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004; en met name dat:
II.1.2.1(2)

dit vlees, indien verkregen van vlees van als huisdier gehouden varkens, voldoet aan de
voorschriften van Verordening (EG) nr. 2075/2005 van de Commissie tot vaststelling van
specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees, en met name:
(2)

[met behulp van een digestiemethode is onderzocht en daarbij negatief heeft
gereageerd;]

(2)

[een vriesbehandeling heeft ondergaan overeenkomstig bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 2075/2005;]

hetzij
of

II.1.2.2.(2) dit vlees, indien verkregen van paardenvlees of vlees van wilde varkens, voldoet aan de
voorschriften van Verordening (EG) nr. 2075/2005 tot vaststelling van specifieke voorschriften
voor de officiële controles op Trichinella in vlees en met name met behulp van een
digestiemethode isonderzocht en daarbij negatief heeft gereageerd;
II.1.3

zij overeenkomstig sectie V van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn geproduceerd en
ingevroren op een inwendige temperatuur van niet meer dan -18 °C;

II.1.4

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

II.1.5

op het(de) etiket(ten) op de verpakking van de hierboven omschreven vleesbereidingen een keurmerk is
aangebracht waaruit blijkt dat de vleesbereidingen volledig vervaardigd zijn met vers vlees van dieren die
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zijn geslacht in slachthuizen die voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap zijn erkend;
II.1.6

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

II.1.7

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

II.1.8

zij zijn opgeslagen en vervoerd overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van sectie V van bijlage III
bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

(2)

[II.1.9. indien zij materiaal van runderen, schapen of geiten bevat, de vleesbereiding voldoet aan de volgende
voorwaarden naargelang van de BSE-risicocategorie van het land van oorsprong:
(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 afkomstig is dat is gebruikt voor de bereiding van bereidingen
van vlees van runderen, schapen en geiten, zijn bij een ante- en een post-mortemkeuring geschikt
bevonden;

(2)

hetzij [(3)

de dieren waarvan het verse vlees afkomstig is dat is gebruikt voor de bereiding van bereidingen
van vlees van runderen, schapen en geiten:
(a) zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in een land of gebied dat overeenkomstig
Beschikking 2007/453/EG is ingedeeld als land of gebied met een verwaarloosbaar BSErisico;
(2)

[(b) zijn geslacht met gebruikmaking van de methode waarbij de dieren worden bedwelmd of
onmiddellijk worden 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;;]]

(2)

of

[(3)

de dieren waarvan het verse vlees afkomstig is dat is gebruikt voor de bereiding van bereidingen
van vlees van runderen, schapen en geiten, zijn niet geslacht met gebruikmaking van de methode
waarbij de dieren worden bedwelmd of onmiddellijk worden 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 bereiding van vlees van runderen, schapen en geiten bevat geen gespecificeerd risicomateriaal
zoals omschreven in punt 1 van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en is daar niet van
afgeleid;

(2)

hetzij [(5)

(2)

[(5)

of

(2)

[(6)

de bereiding van vlees van runderen, schapen en geiten bevat geen separatorvlees van beenderen
van runderen, schapen en geiten en is daar niet van afgeleid;]
de bereiding van vlees van runderen, schapen en geiten is 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 BSE-risico ingedeeld land of gebied waar zich geen inheemse gevallen van BSE
hebben voorgedaan;]
(a) de dieren waarvan het verse vlees afkomstig is dat is gebruikt voor de bereiding van
bereidingen van vlees van runderen, schapen en geiten, 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 afkomstig is dat is gebruikt voor de bereiding van
bereidingen van vlees van runderen, schapen en geiten, zijn niet gevoederd met
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vleesbeendermeel of kanen zoals gedefinieerd in de Gezondheidscode voor landdieren van
de Wereldorganisatie voor diergezondheid, en;
(c) het verse vlees dat is gebruikt voor de bereiding van de vleesbereiding, is geproduceerd en
behandeld op een wijze die waarborgt dat het geen zenuw- en lymfeweefsel bevat dat bij het
ontbenen is vrijgelegd, en daar niet mee is besmet.]]

II.2.

Verklaring inzake de diergezondheid
Ondergetekende verklaart dat de hierboven omschreven vleesbereidingen:
bestaan uit vlees dat is afgeleid van de in deel I, vak I.28, bedoelde soorten

–

dat in aanmerking komt voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap als vers vlees en dat voldoet aan de
desbetreffende diergezondheidsvoorschriften voor invoer, als vastgesteld in de beschikking(en),(2) (3)

en/of

–
II.3.

dat van oorsprong is uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap.(2)(4)

Verklaring inzake het dierenwelzijn
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in deel I van dit certificaat omschreven vleesbereidingen (1)
verkregen zijn van het vlees van dieren die in het slachthuis vóór en tijdens het slachten of doden zijn behandeld
met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de EU en hebben voldaan aan
voorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in de hoofdstukken II en III van
Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad.

Noten
Deel I:
•

Vak I.7: naam van het land van oorsprong, dat hetzelfde moet zijn als het land van uitvoer.

•

Vak I.15: het registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), het vluchtnummer (vliegtuig) of de naam
van het schip moet worden verstrekt. Als vleesbereidingen worden overgeslagen, moet de verzender de
grensinspectiepost van binnenkomst in de Europese Gemeenschap daarvan in kennis stellen.

•

Vak I.19: gebruik de passende code van het Geharmoniseerd Systeem (HS) van de Werelddouaneorganisatie: 02.07,
02.10, 16.01 of 16.02.

•

Vak I.20: geef totaal brutogewicht en totaal nettogewicht aan.

•

Vak I.21: ingevroren op een inwendige temperatuur van niet meer dan -18 °C.

•

Vak I.23: voor containers of dozen moeten het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) worden
vermeld.

•

Vak I.28: "Soort": kies uit de in deel II. A) beschreven soorten;
"Soort behandeling": houdbaarheid aangeven (dd/mm/jjjj);
"Koelhuis": zo nodig adres(sen) en erkenningsnummer(s) van erkende koelhuizen aangeven.

Deel II:
(1)

Vleesbereidingen, als omschreven in punt 1.15 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3)

Er moet worden voldaan aan de diergezondheidsvoorschriften van Beschikking 79/542/EEG en/of Beschikking
2006/696/EG en/of Beschikking 2000/585/EG. Er kan alleen vlees van het betrokken exporterende derde land voor de
vervaardiging van de vleesbereidingen worden gebruikt.

(4)

Slechts vlees van soorten en categorieën waarvoor de invoer uit het betrokken derde land door de Europese
Gemeenschap is toegestaan, kan van de lidstaten worden betrokken voor gebruik bij de vervaardiging van de

Certificate Edition: 02/05/2018
FSIS Form 2630-9 (6/86)

____________________________________________
(Signature of Official Veterinarian)
Page 4 of 5
EQUAL OPPORTUNITY IN EMPLOYMENTAND SERVICES

United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Vleesbereidingen: MP-PREP

LAND – United States
II. Informatie over de gezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

vleesbereidingen.
•

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

•

Opmerking voor de importeur: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending
vergezellen tot in de grensinspectiepost.

Officiële dierenarts
Naam (in hoofdletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel:
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