Sertifika Referans numarası
Certificate reference number
YUMURTALAR İÇİN MODEL VETERİNERLİK SERTİFİKASI
MODEL VETERINARY CERTIFICATE FOR EGGS (E)
AB VETERİNER SERTİFİKASI/VETERINARY CERTIFICATE TO EU

ULKE/COUNTRY

Bölüm I Gönderilen Sertifikanın Detayları / Part I Details of dispatched consignment

I.1. Gönderenin/Consignor:
Adı/Name:

I.2.
Sertifika
Referans
Reference Number

Adres/Address:

No/Certificate

I.2.a

I.3. Merkezi Yetkili Otorite/Central Competent Authority

Tel No./Tel No:
I.4 Yerel Yetkili Otorite/Local Competent Authority
I.1. Alıcının/Consignee:
Adı/Name:

I.6

Adres/Address:
Posta kodu/Postal code:
Tel No./Tel No:
I.7. Orijin ülkesi/ ISO kodu
Country of origin/ ISO
code

I.8.Menşe Bölgesi /Kodu
Region of origin/
code

I.11. Menşe yerinin/Place of Region

I.9 Varış Ülkesi/ISO Kodu
Country of destination/ISO
code

1.10 Varış Bölgesi / Kodu
Region of destination/ code

I.12

Adı/Name
Onay No/Approval number
Adres/Adress
I.13.Yükleme yeri/Place of loading

I.14. Çıkış tarihi/Date of departure
I.16. AB Sınır Kontrol Noktası/ Entry BIP in EU

I.15. Nakliye aracı/Means of transport
Uçak
Gemi
Aeroplane Ship

Tren vagonu
Railway wagon

Otoyol aracı
Road vehicle
I.17.

Diğer
Other
Kimlik/Identification:
Doküman referansları/Documentary references:
I.18 Ürün Açıklaması / Description of commodity

I.19 Ürün kodu (HS kodu)/ Commodity code (HS code)

I.20 Miktar/ Quantity

I.21. Ürünün sıcaklığı/Temperature of product
Oda sıcaklığı
Ambient

I.22. Paketlerin sayısı / Number of packages

Soğutulmuş
Chilled

Dondurulmuş
Frozen

I.23. Konteynırın tanımı/Mühür numarası/ Identification of container/Seal number

I.24.Paketlemenin türü/Type of packaging

I.25. Mallar aşağıdaki amaçla tasdik edildi/Commodities certified for
İnsan tüketimi /Human consumption
I.26

I.27 AB’ye ihracat ya da giriş izni için/ For import or admission into EU
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I.28 Ürünlerin Tanımlanması / Identification of the commodities
İşletmenin onay numarası
Approval number of establishments
Türü (Bilimsel adı)
Species(Spesific name)

Üretim tesisi
Manufacturing plant

Bölüm II: Onay / Part II: Certification

II.Sağlık Bilgisi / Health Information

Soğuk Hava Deposu
Cold Store

Paket sayısı
Net Ağırlık
Number of packages
Net weight

II.a.Sertifika Referans No / Certificate Referance Number

II.b.

II.1.Hayvan Sağlığı Sertifikası / Animal Health Attestation
İmzası bulunan resmi veteriner olarak, ben, işbu sertifikanın tanzim tarihinde işletmeden gelen sertifikada tanımlanan yumurtaların
(EC) 798/2008 Sayılı Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibi yüksek patojenik kuş gribinden ari olduğunu onaylıyorum
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that eggs described in this certificate come from an establishment
which at the date of issue of the certificate is free from highly pathogenic avian influenza as defined in Regulation (EC) No
798/2008
II.2 Halk Sağlığı Onayı / Public Health Attestation
Ben, imzası bulunan resmi veteriner olarak, işbu No 178/2002, 852/2004 ve 2160/2003 Yönetmeliği’nin ilgili hükmünü farkında
olduğumu beyan ediyor ve bu sertifikada belirtilen yumurtaların bu gereksinimlere uygun olarak elde edilmiş olduğunu ve özellikle
de;
I, the undersigned official veterinarian, declare that i am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) Nos
178/2002,852/2004,853/2004 and 2160/2003 and hereby certify that the eggs described in this certificate have been obtained in
accordance with those requirement, and in particular that;
II.2.1. 852/2004 (EC) Sayılı Yönetmeliği’ne uygun olarak HACCP ilkelerine dayalı bir programı uygulayan işletmelerden gelmiş
olduklarını
They come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with
Regulation (EC) No 852/2004
II.2.2 853/2004 (EC) Sayılı Yönetmeliği Ek III Bölüm I, Kısım X’de belirlenmiş ilgili koşullara uygun olarak tutulduğunu,
depolandığını, nakledildiğini ve teslim edildiğini,
They have been kept, stored,transported and delivered in accordance with the relevant conditions laid down in Section X,
Chapter I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;
(¹)[II.2.3 bazı et ve yumurtaların Finlandiya ve İsveç’e sevkiyatı için Salmonellaya ilişkin özel güvencelere dair 853/2004 Sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönetmeliği’ni uygulayarak 1688/2005 (EC) Sayılı Komisyon Tüzüğü’nün
gerekliliklerini yerine getirmiş olduklarını,]
They fulfil the requirements of Commission Regulation (EC) No 1688/2005 implementing Regulation (EC) No 853/2004 of the
European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning Salmonella for consigment to Finland and
Sweeden of certain meats and eggs;]
II.2.4 özellikle madde 29 ile ilgili olarak ve 96/23 EC Sayılı Yönerge’ye uygun olarak teslim edilen kalıntı planlarınca sağlanmış
canlı hayvanları ve ürünleri kapsayan teminatların yerine getirdiğini
The guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;
II.2.5 2160/2003 (EC) Sayılı Yönetmeliğin 10(6) Maddesindeki koşulları yerine getirdiklerini, özellikle de
They fulfil the requirements in Article 10(6) of Regulation (EC) No 2160/2003. In particular
(i) Yumurtaların, yumurtalar B Sınıfı yumurtalar olarak işaretlenmezse, eşdeğer teminatlar sağlanmazsa ya da gıda kaynaklı
salgınların epidemiyolojik araştırmalarının sonuçları olarak Salmonella spp.nin çıkmış olduğu yumurta tavuğu sürülerinden ithal
edilemeyeceğini,
Eggs shall not be imported from flocks of laying hens in which Salmonella spp. Has been detected as a result of the
epidemiological investigation of a food-borne outbreak or if no equivalent quarantees have been provided unless the eggs are
marked as class B eggs:
(ii)Yumurtaların, yumurtalar B Sınıfı yumurtalar olarak işaretlenmezse, eşdeğer teminatlar sağlanmazsa 1168/2006 (EC) Sayılı
Yönetmelik Ekinde hükümlerde anılan izlemenin (monitoring) eşdeğer izlemede ve tüzelkişilik mevzuatında ayarlanmış olan
tenkis için hedef olan Salmonella Enteritidis ve/veya Salmonella Typhimurium tarafından bulaşan sürülerden ya da bulaştığından
şüphelenilen bilinmeyen sağlık durumlarıyla yumurta tavuğu sürülerinden ithal edilmeyeceklerini onaylıyorum.
Eggs shall not be imported from flocks of laying hens with unknown health status, that are suspected of being infected or from
flocks infected by Salmonella Enteritidies and/or Salmonella Typhimurium for which a target for reduction has been set in
Community legislation and on which monitoring equivalent to the monitoring laid down in the provisions in the Annexto
Regulation (EC) No 1168/2006 is not applied, or if no equivalent quarantees have been provided unless the eggs are marked as
class B eggs.
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Notlar / Notes
Bölüm I / Part I
Kutu I.8: Menşe alan adı ya da bölgesi için kodu sağlar, gerekirse, 798/2008 (EC) Sayılı Yönetmeliğin Ek I Bölüm 1 Sütun 2 kodu
altında tanımlanır.
-

Kutu I.11 : Ad,Adres ve gönderi işletmesinin onay kodu

-

Kutu I.15: Tren vagonlarının ve kamyonların kayıt numaralarını(/numarasını) belirtiniz ve biliniyorsa hava aracının uçuş
numarası, nakliyenin konteynır yada kutu içerisinde olması durumunda bunların toplam sayısı ve kayıt numaraları ve mühürlerinin
seri numaralarının nerede yapıldığı kutu I.23’de belirtilmelidir.

-

Kutu 1.18: 1028/2006 (EC) Sayılı Yönetmeliğin 3. Maddesine göre yumurtaların sınıflarını belirtiniz.

-

Box I.8 : provide the code for he zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code of column 2
of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008

-

Box I.11: Nam, ,address and approval number of establishment of dispatch.

-

Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagon and lorries, the names of ships and, if known, the fight
numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where
there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23

-

Box 1.18 : indicate the class of eggs according to the Article 3 of Regulation (EC) No 1028/2006

Bölüm/Part II Eğer sevkiyat İsveç ya da Finlandiya’ya ithalat için ayırmıyorsa siliniz.
Delete if the consigment is not intended for import to Sweden or Finland.

Resmi denetçi / Official inspector
Ad(büyük harflerle) / Name(in partical letters):

Tarih / Date:

Kaşe / Stamp:

/

/

Nitelik ve Unvan / Qualification and title:

İmza / Signature:
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