Om utfylling av helsesertifikatets førsteside – informasjon om partiet

Sertifikatets
forside

Ansvarlig
for
utfylling

Avmerking
for original
eller
erstatning

Sertifikatkontoret

Sertifikatkontoret vil her krysse av for om sertifikatet er originalt eller
erstatning. Dersom det er et erstatningssertifikat, skal både feltene I.2.
og I.2.a. fylles ut.

I.1.

Eksportør

Fyll ut navn, adresse og telefon til eksportør. Husk +47 foran
telefonnummer.

I.2.

Sertifikatkontoret

Sertifikatnummer fylles ut av sertifikatkontoret.

I.2.a

Sertifikatkontoret

Dette feltet benyttes dersom sertifikatet som utstedes er et
erstatningssertifikat. I dette feltet vil opprinnelig sertifikatnummer oppgis.
Referansenummeret til erstatningssertifikatet vil stå i nr. I.2.

I.3.

Kan ikke redigeres.

I.4.

Kan ikke redigeres.

I.5.

Eksportør

Fyll ut navn, adresse og telefon til importør i Nord-Makedonia.

I.6.

Ikke i bruk.

I.7.

Kan ikke redigeres.

I.8.

Eksportør

Gjelder for muslinger. Produksjonsområdet skal oppgis med navn og
kode.

I.9.

Kan ikke redigeres.

I.10.

Ikke i bruk.

I.11.

Eksportør

I.12.

Oppgi navn og adresse til den produksjons-/lagervirksomheten som
samler et eksportparti. Pakkes partiet for eksport på produksjonsvirksomheten, uten omlasting før partiet forlater Norge, er det
produksjonsvirksomheten som oppgis. Består eksportpartiet av flere
varepartier fra flere produksjonsvirksomheter, er det kjøle/fryselageret
der partiet settes sammen som oppgis.
Ikke i bruk.

I.13.

Eksportør

Oppgi havn, flyplass, fraktterminal, jernbanestasjon eller liknende der
partiet lastes på transportmiddelet, for eksempel «Port of Ålesund».

I.14.

Eksportør

Dato partiet forlater «Place of loading», jamfør I.13.

I.15.

Eksportør

Oppgi transportmiddelet. Transportmiddelets identitet skal også oppgis,
for eksempel ID-nummer på bilen. Dersom ID på transportmiddelet
endres undervegs til Nord-Makedonia, vil ikke dette være grunnlag for å
endre sertifikatet. I slike tilfeller må det vedlegges tilleggsinformasjon
som importør må benytte overfor nord-makedoniske myndigheter
(jamfør Codex Alimentarius CAC/GL-38/2001).

I.16.

Eksportør

Grensepasseringssted i Nord-Makedonia. Hvis dette ikke er oppgitt, eller
stedet som oppgis ikke er rett, vil ikke sertifikatet kunne byttes i
etterkant. Slike endringer/tilføyinger skal importør ha ansvaret for (jf.
Codex Alimentarius CAC/GL-38/2001).

I.17.

Ikke i bruk.

I.18.

Kort beskrivelse av produktet.

I.19.

Eksportør

Oppgi HS kode, fire siffer. HS-koder, jamfør den norske tolltariffen.

I.20.

Eksportør

Oppgi total mengde varer, for eksempel kg

I.21.

Eksportør

Kryss av for temperatur ved transport og lagring.
Ambient: «omgivelsestemperatur», ikke spesifikt krav
Chilled: så nær 0°C som mulig, jf. animaliehygieneforskriften
Frozen: fryste produkter, jf. krav i animaliehygieneforskriften

I.22.

Eksportør

Oppgi antall enheter.

I.23.

Eksportør

Oppgi container, og sealnummer hvis sealnummer er gitt.

I.24.

Eksportør

Oppgi type emballasje, for eksempel boxes.

I.25.

Eksportør

Kryss av for human consumption.

I.26.

Ikke i bruk.

I.27.

Eksportør

Kryss av for at partiet skal importeres eller innføres til Nord-Makedonia

I.28.

Eksportør

Species (Scientific name) – latinsk navn på arten.
Nature of commodity – «aquaculture origin» eller «wild origin».
Treatment type – «live», «chilled», «frozen» eller «processed», sees i
sammenheng med felt I.18.
Approval number of the establishment/Manufacturing plant –
godkjenningsnummer og produsentnavn for virksomhet. Inkluderer
fabrikkfartøy, frysefartøy, kjølelager, foredlingsvirksomhet.
Net weight - antall pakker og netto vekt (kg)

Husk:
-

Alle felt må fylles ut.
Sett XXX i rute dersom utfylling ikke er relevant.
Gi beskjed til sertifikatkontoret om dato for utstedelse av sertifikatet.

