Provinciale dienst van :
Datum :

Veranwoordelijke controleur :

Nr :

Operator :

N° uniek :

Adres :

PRI 3062 Melkproductie (leveringsverbod - alle diersoorten) - AUTOCONTROLE [3062] v1
C: conform
NC: Niet-conform
NA: niet van toepassing

H: hoofdstuk
B: bijlage
A: artikel

§: paragraaf
L: deel
P: punt

C

1.

BIJKOMENDE INFORMATIE IN VERBAND MET HET LEVERINGSVERBOD

1.

Ingangsdatum leveringsverbod:

2.

Einddatum leveringsverbod (indien al beëindigd):

3.

Gedurende de periode van ophaal- en leveringsverbod, wordt de geproduceerde melk niet in de handel gebracht.
Evenmin worden er levensmiddelen mee vervaardigd.

NC

Punten

NA

10*

Koninklijk besluit: 21/12/2006 A7 §3 (1*)
4.

3

Rauwe melk die niet voldoet aan de criteria met betrekking tot antibioticaresiduen mag niet aangewend worden
als dierenvoeding.
Europese verordening: 767/2009 H2 A4 (2*)

5.

3

Er zijn corrigerende maatregelen getroffen om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de melk.
Europese verordening: 853/2004 B3S9 P3 (3*)

6.

10*

De levering mag slechts hervat worden indien is aangetoond dat de melk opnieuw aan de criteria voldoet die
betrekking hebben op het leveringsverbod.
Koninklijk besluit: 21/12/2006 A7 §4 (1*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0
Commentaar Controleur

2.

MELDING AAN DE OPERATOR

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

1.

Een kopie van deze checklist wordt overgemaakt aan de Gewesten conform het protocol tussen het FAVV en de
betaalorganen van het Waalse en Vlaamse Gewest betreffende de randvoorwaarden. De door de Gewesten
mogelijk opgelegde sancties met betrekking tot de premies naar aanleiding van vaststellingen tijdens de controles
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV.

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

Wetgeving:
1*.koninklijk besluit van 21/12/2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen
2*.verordening (eg) nr. 767/2009 van het europees parlement en de raad van 13/07/2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van verordening (eg)
nr. 1831/2003 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 79/373/eeg van de raad, richtlijn 80/511/eeg van de commissie, richtlijnen 82/471/eeg, 83/228/eeg, 93/74/eeg,
93/113/eg en 96/25/eg van de raad en beschikking 2004/217/eg van de commissie
3*.verordening (eg) nr. 853/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Gemaakt te

, op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :
Functie :
Tekent voor kennisname :

Ongunstig

