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I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Niet voor menselijke
consumptie bestemde visolie
die als voedermiddel of voor
doeleinden buiten de
voederketen kan worden
gebruikt

GN code
1504, 1518

Land
Servië

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.RS.09.01

Gezondheidscertificaat voor niet voor menselijke consumptie
bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de
voederketen kan worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of
doorvoer door de Republiek Servië

5p

III. Certificeringsvoorwaarden
Gezondheidscertificaat voor niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als
voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt, bestemd voor
verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië
De Republiek Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt bij
invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermelde model van certificaat is een omzetting van het
Europese model van certificaat voor de invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde visolie,
die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt, zoals vastgelegd
in verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten.
Punt I.4.: De naam en het adres van de lokale controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van
lading van de zending moeten vermeld worden (zie punt I.13.).
Punt I.7.: De naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn vervaardigd dienen
vermeld te worden.
Punt I.11.: De gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst van de zending moeten worden
vermeld. Dit is het bedrijf van waar de producten geëxporteerd worden.
Punt I.13.: De plaats of haven van lading dient vermeld te worden.
Punt I.14.: De verwachte datum van vertrek, vanaf de laadplaats, dient als volgt vermeld te worden:
“DD/MM/YYYY”.
Punt I.15.: Als referentiedocument kan het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer van de
zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig worden
vermeld.
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Verklaring II.3. en II.5.: Het certificaat kan enkel worden afgeleverd indien de visolie werd
geproduceerd in een verwerkingsbedrijf dat is opgenomen in één van
volgende lijsten:
Lijsten erkende en geregistreerde operatoren: Dierlijke bijproducten
(Section IV: verwerkingsbedrijven, producttype FATF (“rendered fats
and fish oil for feeding”)). De erkende bedrijven in de EU kunnen
geraadpleegd worden via de website van de Europese Commissie.
Lijst erkende FOOD bedrijven (Afdeling VIII: visserijproducten).
De operator dient aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te
leggen die aantonen dat het bedrijf uitsluitend vis en andere waterdieren dan
zeezoogdieren verwerkt.
Indien de visolie na verwerking tussentijds wordt opgeslagen bij een ander
bedrijf, dient dit bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005
geregistreerd te zijn voor de opslag van afgeleide producten bestemd voor
diervoeding of opgenomen te zijn in volgende lijst: Lijsten erkende en
geregistreerde operatoren: Dierlijke bijproducten (Section II: inrichtingen of
bedrijven voor de opslag van afgeleide producten, producttype FATF
(“rendered fats and fish oil for feeding”)).

Verklaring II.4.:

De verklaringen die niet van toepassing zijn dienen te worden doorgehaald, waarbij
minstens één van de opties dient te worden behouden. De operator dient aan de
certificerende agent aan te tonen welke types van dierlijke bijproducten, zoals
vermeld onder II.4. van het certificaat, gebruikt werden voor de vervaardiging van de
visolie.

Verklaring II.5.d: De vermelding “NOT FOR HUMAN CONSUMPTION” dient op het etiket te staan. De
certificerende agent controleert dit aan de hand van een kopie van het etiket,
bezorgd door de operator bij de aanvraag voor het certificaat.
Het certificaat dient door een officiële dierenarts te worden ondertekend.
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