Certifikatnr / Certificate No …………………………………………….

1(2)

KONUNGARIKET SVERIGE

HÄLSOINTYG / HEALTH CERTIFICATE
för kött och köttprodukter av tamsvin avsedda för export till Nya Zeeland / for meat and meat products from domestic pigs
intended for export to New Zealand
Destinationsland / Country of destination
Nya Zeeland / New Zealand
Behörig myndighet i exporterande medlemsstat / Competent
ministry of exporting member state
Landsbygdsdepartementet / Ministry of Rural Affairs

Exporterande medlemsstat / Exporting member state
Sverige / Sweden
Utfärdande myndighet / Issuing authority

I. PRODUKTERNAS IDENTITET / IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS
Varubeteckning (produkterna härrör från tama svin) / Nature of the goods (species product derived from domestic pigs)

Typ av förpackning / Nature of packaging

Antal containrar och sigillnummer / Number of the container(s) and
container seal number(s)

Produktionsdatum / Production date(s)

Antal kolli / Number of packages

Märkningsdetaljer / Details of labelling

Nettovikt (kg) / Net weight in kilograms (kg)

II. PRODUKTERNAS URSPRUNG / ORIGIN OF THE PRODUCTS
Namn och godkännandenummer på anläggningar: / Name (s) and official approval number(s) of establishment(s)

Produkten härrör från djur födda och uppfödda i / Product derived from animals born and reared in
Sverige / Sweden
III. PRODUKTERNAS DESTINATION / DESTINATION OF THE
Lastningsplats / Place of loading

PRODUCTS
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Slutgiltigt destinationsland / Country of final destination
Nya Zeeland / New Zealand
Avsändarens namn och adress / Name and address of consignor

Utskeppningshamn / Port of disembarkation

Mottagarens namn och adress / Name and address of consignee

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Tjänstestämpel(1) / Official stamp(1)
Den officiella veterinärens underskrift(1) / Signature of official veterinarian(1)

Nya Zeeland –kött och köttprodukter av tamsvin 2013-08-01

2(2)

Certifikatnr / Certificate No …………………………………………….

IV. HÄLSOINTYG
Jag, undertecknad officiell veterinär vid behörig kontrollmyndighet i Sverige, intygar härmed att:
Djurprodukterna som beskrivs i detta intyg överensstämmer med EU:s djurhälsokrav och allmänna hälsostandarder och krav som har
bedömts överensstämma med Nya Zeelands standarder och krav som det beskrivs i Rådets beslut 97/132/EG med ändringar, särskilt i
enlighet med (stryk det icke tillämpliga):
- För färskt kött (tamsvin): rådets direktiv 64/432/EEG, förordning (EG) nr 999/2001, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr
854/2004;
- För köttprodukter som härrör från färskt kött (tamsvin) och köttberedningar av färskt kött (tamsvin): rådets direktiv 64/432/EEG, rådets
direktiv 2002/99/EG, förordning (EG) nr 999/2001, (EG) nr 852/2004, (EG)nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004;
- För beredda ben och benprodukter som härrör från färskt kött (tamsvin) och beredda animaliska proteinprodukter som härrör från färskt
kött (tamsvin) samt blod och blodprodukter från färskt kött (tamsvin): rådets direktiv 64/432/EEG, rådets direktiv 2002/99/EG, förordning
(EG) nr 999/2001, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004.
IV. HEALTH ATTESTATION
I, the undersigned official veterinarian hereby certify that:
The animal products herein described, comply with the relevant European Union animal health/public health standards and requirements
which have been recognised as equivalent to New Zealand standards and requirements as prescribed in Council Decision 97/132/EC as
last amended, specifically, in accordance with (delete clauses that are not applicable):
- For fresh meat (domestic pig): Council Directive 64/432/EEC, Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and
(EC) No 854/2004;
- For meat products derived from fresh meat (domestic pig) and meat preparations from fresh meat (domestic pig): Council Directive
64/432/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No
854/2004;
- For processed bones and bone products derived from fresh meat (domestic pig) and processed animal protein products derived from
fresh meat (domestic pig) and blood and blood products from fresh meat (domestic pig): Council Directive 64/432/EEC, Council
Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC)
No 854/2004.

V. Tilläggsdeklaration/Garantier / Additional declarations/Guarantees
Jag, undertecknad, intygar härmed att de animaliska produkterna är lämpliga för handel inom EU utan restriktioner. / I, the
undersigned, hereby certify that the animal product is eligible for intra-community trade without restriction.
Jag, undertecknad, intygar härmed att produkterna som beskrivs i detta intyg härrör från djur som utan uppehåll är uppfödda i
Finland eller Sverige sedan födseln och är fria från PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. / I, the undersigned,
hereby certify that the products herein described have been derived from animals that were continously resident since birth in
Finland or Sweden, which is free of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome.
Detta intyg är giltigt i 4 månader från utfärdandedatum (under förutsättning att det inte återkallas).
This certificate is valid for 4 months from the date of issue (unless revoked).

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

Utfärdat i (ort) / Done at (place)
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...................................................................................................................................
Den officiella veterinärens underskrift(1) / Signature of official veterinarian(1)
...................................................................................................................................
Namn med versaler samt tjänstetitel / Name in capital letters and capacity

den (datum) / on (date)

Tjänstestämpel(1)
Official stamp(1)

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

Anläggningens namn och adress / Name and address of office

(1)

Underskrift och stämpel måste vara i annan färg än texten. / The signature and stamp must be in a different colour to that of the printing.
Nya Zeeland –kött och köttprodukter av tamsvin 2013-08-01

