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Toepassingsgebied
Productomschrijving
Gelatine en collageen die als
voedermiddel of voor
doeleinden buiten de
voederketen kunnen worden
gebruikt

II.

GN-code
3503 00, 3504 00

Land
Oekraïne

Niet-onderhandeld certificaat

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.UA.11.01

Internationaal certificaat voor het binnenbrengen (verzenden) van
gelatine en collageen die als voedermiddel of voor doeleinden buiten
de voederketen kunnen worden gebruikt, in het douanegebied van
Oekraïne

III.

6 blz

Certificeringsvoorwaarden

Internationaal certificaat voor het binnenbrengen (verzenden) van gelatine en collageen die als
voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kunnen worden gebruikt, in het
douanegebied van Oekraïne
1. Oekraïne 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 certificaat voor de invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde
gelatine en collageen die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kunnen
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.
Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde overheid van Oekraïne
(SSUFSCP) onderhandeld en is dus niet door deze autoriteit gevalideerd. Het model van
certificaat werd opgesteld op basis van het model dat is vastgelegd in “Ministerial order on
approval of forms of international certificates”. SSUFSCP heeft meegedeeld dat certificaten die
zijn opgesteld in overeenstemming met deze modellen van certificaten kunnen worden
afgeleverd voor export naar Oekraïne zonder voorafgaande goedkeuring door SSUFSCP.
Het certificaat kan enkel op risico van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn
aanvraag voor het bekomen van het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controleeenheid, samen met de ingevulde en ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in
aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders”.
2. 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.).
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3. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar de eindproducten zijn
vervaardigd, te worden vermeld.
4. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld
alsook zijn erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009.
5. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden:
“DD/MM/YYYY”.
6. 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.
7. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden (bv. “Gelatine” of
“Collagen”).
8. Onder punt I.28., dient onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” voor elk product vermeld
te worden van welke diersoorten de gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten
afkomstig zijn.
Het erkenningsnummer van de producent, het nettogewicht en het lotnummer moeten
eveneens vermeld worden.
a) Voor producten die niet in de EU werden geproduceerd, dient het erkenningsnummer
vermeld te worden op het certificaat van invoer afgeleverd door de bevoegde overheid van
het derde land van oorsprong (zie punt 9).
b) Voor producten die in België werden geproduceerd, is de lijst van overeenkomstig
verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende inrichtingen beschikbaar op de website van het
FAVV (Sectie IV : Verwerkingsbedrijven (productcode COL – “Collagen” of GEL –
“Gelatine”).
c) Voor producten die in een andere lidstaat werden geproduceerd, dient de operator bij zijn
aanvraag de link te vermelden naar de website van de betrokken lidstaat waar de lijst van
overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende producenten van
gelatine/collageen kan worden geraadpleegd. De gelatine/collageen dient bij verzending
naar België vergezeld te gaan van een handelsdocument overeenkomstig
verordening (EU) nr. 142/2011 waarop het erkenningsnummer van de producerende
inrichting staat vermeld. Een kopie van het betrokken handelsdocument dient te worden
voorgelegd aan de certificerende agent.
9. Onder II.2. en II.5. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, te worden doorgehaald
met paraaf en stempel van de certificerende agent, waarbij telkens minstens één van opties
dient te worden behouden. De operator moet hiervoor de nodige elementen bezorgen aan de
certificerende agent.
a) Voor collageen/gelatine die niet in de EU werden geproduceerd, kunnen verklaringen
II.1 t.e.m. II.8 slechts worden ondertekend op basis van een kopie van het certificaat
dat de producten vergezelde bij invoer in de EU, afgeleverd door de bevoegde autoriteit
van het land van oorsprong.
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b) Voor collageen/gelatine die in de EU werden geproduceerd, dient de operator aan de
hand van een verklaring van de producerende inrichting aan de certificerende agent
aan te tonen welke types van dierlijke bijproducten, zoals vermeld onder II.2 van het
certificaat, gebruikt werden voor de vervaardiging van de producten. Verklaring II.2 kan
ondertekend worden na controle van de verklaring van de producerende inrichting
Oekraïne heeft zijn wetgeving inzake levensmiddelen van dierlijke oorsprong
geharmoniseerd met de EU-wetgeving. Onder II.2. mogen verwijzingen naar de
wetgeving van Oekraïne dan ook gelezen worden als verwijzingen naar de EUwetgeving.
Dit geldt niet voor punt II.7. Verklaring II.7 kan ondertekend worden indien de operator
aan de certificerende agent aantoont dat de gebruikte conserveringsmiddelen
krachtens de wetgeving van Oekraïne zijn goedgekeurd, zelfs indien deze zijn
toegestaan volgens de EU-wetgeving.
Verklaringen II.3, II.4 en II.8 kunnen ondertekend worden op basis van de EU
wetgeving.
Voor collageen/gelatine die uitsluitend werden vervaardigd uitgaande van categorie 3materiaal of afgeleide producten die in de EU werden geproduceerd, is de eerste optie
onder II.5 van toepassing. Indien categorie 3-materiaal of afgeleide producten afkomstig
uit derde landen gebruikt worden in de productie, dient het certificaat van invoer van de
betrokken grondstoffen te worden voorgelegd aan de certificerende agent.
Verklaring II.6 is niet van toepassing voor gelatine of collageen die niet werd
vervaardigd uitgaande van melkproducten van schapen of geiten of die niet zijn
bestemd voor vervoederen aan herkauwers. In geval van interesse van een operator in
de export van producten die melk of melkproducten van schapen of geiten bevatten en
die bestemd zijn voor vervoederen aan herkauwers, kan hij dit via de lokale controleeenheid melden aan het FAVV zodat de voorwaarden voor certificering van de
betrokken producten kunnen worden uitgewerkt
10. Verklaring II.9 kan ondertekend worden op basis van een controle van een kopie van de
etiketten.
11. Een eindnoot van het certificaat vermeldt dat de collageen/gelatine afkomstig moeten zijn van
inrichtingen die opgenomen zijn in het register van landen en inrichtingen die toegelaten zijn
voor invoer in het territorium van Oekraïne. Volgens de bevoegde overheid van Oekraïne is aan
deze eis voldaan indien de inrichting zich op de lijsten van bedrijven bevindt die erkend of
geregistreerd zijn overeenkomstig verordening (EC) 1069/2009. Deze lijsten worden
gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Aan deze eis wordt ook voldaan als
de collageen/gelatine in een derde land werd geproduceerd en legaal in de EU werden
ingevoerd.
12. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts.
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