Producten van dierlijke oorsprong IB.PFF.BA.07.01
niet bestemd voor humane
Maart 2022
consumptie
I.

Bosnië en Herzegovina

Toepassingsgebied
Productomschrijving
Tussenproducten

II.

GN-code
/

Land
Bosnië en Herzegovina

Bilateraal certificaat

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.BA.07.01

Veterinair certificaat voor tussenproducten bestemd voor de
vervaardiging van geneesmiddelen, geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik, laboratoriumreagentia en cosmetische
producten

III.

6 blz

Certificatievoorwaarden

Veterinair certificaat voor tussenproducten bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen,
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, laboratoriumreagentia en cosmetische
producten
1. Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en
legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermeld model van certificaat is een
omzetting van het Europees model van verklaring voor de invoer van tussenproducten, 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.
2. Deze instructies zijn opgesteld voor de uitvoer van lanoline (GN code 1505). In geval van
interesse van een operator in de export van andere tussenproducten dan lanoline, kan hij dit
via de lokale controle-eenheid melden aan het FAVV zodat de voorwaarden voor certificering
van de betrokken producten kunnen worden uitgewerkt.
3. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale
controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.).
4. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn
vervaardigd, te worden vermeld.
5. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld.
Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning overeenkomstig verordening (EG) nr.
1069/2009, moet zijn registratienummer worden vermeld overeenkomstig verordening (EG) nr.
1069/2009.
6. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden:
“DD/MM/YYYY”.
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7. Onder punt I.15. kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer
van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig worden
vermeld.
8. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden (bv. “Lanolin”).
9. Onder II.1. dienen de opties die niet van toepassing zijn, te worden geschrapt.
10. Verklaring II.2. kan ondertekend worden op basis van de bevestiging van het FAGG dat het
product kan beschouwd worden als een tussenproduct. De operator is verantwoordelijk voor
het leveren van het bewijs hiervan.
11. Verklaring II.3. kan ondertekend worden op basis van de registratie van de producerende
inrichting als categorie 3 bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Section IX of
establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside
the feed chain) en de registratie van de leveranciers van de grondstoffen als categorie 3
bedrijven overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. De operator dient aan de
certificerende agent aan te tonen dat de leveranciers van de grondstoffen als categorie 3 bedrijf
zijn opgenomen op de lijst van de betrokken lidstaten (Section IX : Establishments or plants
handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain) en derde
landen (Section III : Other facility for the collection or handling of animal by-products (i.e.
unprocessed/untreated materials)). De opties onder II.3. die niet van toepassing zijn dienen te
worden geschrapt.
12. Verklaring II.4. kan ondertekend worden op basis van een kopie van de etiketten.
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