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TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Samengestelde producten

GN-Code

Land
Armenië

Onder het begrip “afgewerkte voedingsproducten”, dient men te begrijpen “samengestelde producten”.
De term “samengesteld product” wordt begrepen als in de definitie in de Beschikking
2007/275/EG (Artikel 2a): voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die
zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige
oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het
primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt.

III.

EUROPEES CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.AM.02.01

Veterinair certificaat voor van de EU naar de Republiek Armenië uitgevoerde afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke
oorsprong bevatten.

3 blz

Dit geharmoniseerd certificaat onderhandeld tussen de EU en Armenië wordt bij voorkeur gebruikt in plaats van het geharmoniseerd certificaat onderhandeld tussen de EU
en de Russische Federatie.

IV.

ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Gelieve de algemene instructiebundel IB.C-U.algemeen.01 te raadplegen aangaande
de algemene en specifieke eisen waaraan moet voldaan worden door alle operatoren
die uitvoeren naar de Douane-unie, voor eender welk exportproduct:
Voor wat betreft de export van afgewerkte voedingsproducten gelden de volgende
specifieke eisen bijkomend aan deze vermeld in de IB.C-U.algemeen.01.
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Bijzondere voorwaarden in verband met BSE
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op afgewerkte voedingsproducten die
grondstoffen bevatten van bovine oorsprong.
De in het certificaat aangehaalde eisen werden ook opgenomen in het certificaat voor
rundsvlees. De operator die afgewerkte voedingsproducten vervaardigd die grondstoffen bevatten van bovine oorsprong, moet dus voor deze grondstoffen die hij gebruikt, afkomstig van runderen, beschikken over:
- een pre-certificaat (rundsvlees – Douane Unie) wanneer ze afkomstig zijn van
andere EU-lidstaten,
- een pre-attestatie op het handelsdocument wanneer ze afkomstig zijn van een
Belgisch bedrijf.

Specifieke exportprocedure voor Armenië en gevalideerd ACS
De wetgeving en de normen voor de Douane-Unie (waarop Armenië zich baseert) wijken in verschillende opzichten af van de Europese normen en wetgeving ter zake. Het
is derhalve noodzakelijk dat de exportbedrijven zich voortdurend en nauwgezet hierover informeren.
De inrichtingen die afgewerkte voedingsproducten naar Armenië exporteren of wensen te exporteren, moeten beschikken over:
- een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS),
- een procedure specifiek ontwikkeld voor de Douane-unie en opgenomen in het
deel “Export” van hun ACS.
Gedetailleerde informatie is te vinden in IB.C-U.algemeen.01.

Transit via andere landen
Voor zendingen die via de weg Armenië bereiken, dient de operator na te gaan of transit doorheen de verschillende landen mogelijk is.
De Russische Federatie past restrictieve maatregelen toe voor wat betreft grensinspectieposten. De lijst van toegelaten grensinspectieposten verandert regelmatig.
De operator / de transporteur moet zich ervan vergewissen dat de grensinspectiepost
waarlangs hij van plan is te rijden wel degelijk toegelaten is voor doorvoer van zijn
producten met bestemming Armenië en welke certificaten hij hiervoor nodig heeft. Het
FAVV zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor problemen in verband
hiermee.
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Pre-exportcertificatie en pre-attestatie met betrekking tot export naar Armenië
De pre-exportcertificaten en de pre-attestaties moeten de certificerende medewerker
de mogelijkheid geven om met voldoende garanties vast te stellen dat de volledige
zending voldoet aan de door Armenië opgelegde voorwaarden (zie IB.CU.algemeen.01). De informatieoverdracht doorheen de voedselketen is de verantwoordelijkheid van de operatoren.
➢ Pre-exportcertificatie binnen de EU
Indien een Belgisch bedrijf vleesproducten vervaardigt uit vers vlees afkomstig van
een andere lidstaat, dan moet dit vers vlees vergezeld zijn van een pre-certificaat of
een verklaring van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin vermeld staat dat de
producten voldoen aan de normen van Armenië.
De EU-AM certificaten voor vers vlees en rauwe vleesbereidingen van de betrokken
diersoort kunnen als pre-certificaat gebruikt worden. De voorwaarden beschreven in
de overeenkomstige instructiebundels zijn van toepassing. Indien geen EU-AM certificaat voor vers vlees en rauwe vleesbereidingen van de betrokken diersoort of voor het
uitgevoerde product bestaat, kan het EU – C-U of EU-RU certificaat gebruikt worden.
Bijzondere modaliteiten van toepassing voor de pre-exportcertificaten voor producten
van dierlijke oorsprong:
- Het "veterinair certificaat voor varkensvlees en rauwe vleesbereidingen uitgevoerd vanuit de EU naar de Republiek Armenië" moet worden gebruikt als preexportcertificaat voor varkensvlees of rauwe vleesbereidingen.
- De belangrijkste gegevens van de pre-exportcertificaten worden vermeld in rubriek 4 van het uiteindelijke exportcertificaat.
- Indien meer dan 2 pre-exportcertificaten zijn gekoppeld aan het uiteindelijke
certificaat, moeten de gegevens van die bijkomende certificaten worden vermeld in een tabel die gelijkaardig is aan die van rubriek 4, die wordt toegevoegd als bijlage bij het uiteindelijke certificaat.
Bijzondere modaliteiten van toepassing voor de pre-exportcertificaten voor slachtdieren:
- Het "Officieel pre-export basiscertificaat voor levende varkens verzonden tussen lidstaten van de EU, bestemd voor het slachten en waarvan vlees bestemd
is voor uitvoer naar Armenië" moet worden gebruikt als pre-exportcertificaat.
Dit pre-exportcertificaat komt bovenop het intracommunautaire certificaat en
het VKI-document die de varkens, die afkomstig zijn uit een andere EU-lidstaat
en in België geslacht worden, moeten vergezellen.
- De specifieke pre-export-certificaten voor levende slachtdieren moeten niet
worden vermeld op het uiteindelijke exportcertificaat voor vers vlees en/of
vleesbereidingen.
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Het referentienummer van het verplicht veterinair certificaat voor intracommunautair verkeer moet worden vermeld in deel 1.12 van het pre-export-certificaat
voor slachtdieren.

Opgelet: zolang het pre-exportcertificaat niet tussen EU-lidstaten werd onderhandeld
kan het niet ter beschikking van de operatoren worden gesteld op de website van het
FAVV, en moet de oorsprong van de varkens, waarvan het uitgevoerde vlees vervaardigd is, worden beperkt tot België.
➢ Pre-attestatie in België
Pre-attestatie in België is enkel noodzakelijk voor de kanalisatie van vers vlees en/of
verse vleesbereidingen geproduceerd in België en vervoerd vanuit een inrichting (die
erkend is voor export naar Armenië) naar een andere inrichting in België met het oog
op de export.
De pre-attestaties moeten worden opgesteld doorheen alle stadia, vanaf de productieplaats tot aan de plaats van waaruit de uitvoer plaatsvindt, en ze mogen enkel worden
opgesteld door inrichtingen die een erkenning hebben voor export naar Armenië.
Voor deze pre-attestatie vermeldt de verantwoordelijke van de toeleverende inrichting
het volgende op het handelsdocument bestemd voor de afnemende inrichting:
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: AM.
Deelname aan een sectoraal monitoringsplan: JA / NEE
Naam van de verantwoordelijke:
Datum + handtekening van de verantwoordelijke:

Analyse van de uitgevoerde producten
De operatoren moeten deelnemen aan een sectoraal monitoringsplan opgesteld door
de sectorfederatie OF moeten elke zending die bestemd is voor uitvoer naar Armenië
analyseren: zie IB.C-U.algemeen.01.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Vakje “Copie original”:
- Indien het om een "origineel" certificaat gaat, "1" vermelden in het betreffende
vakje (er is altijd slechts één origineel).
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Indien het om een kopie / kopieën gaat, het betreffende veld aankruisen en het
totale aantal kopieën vermelden.

Punt 1.4.: de doorvoerlanden zijn de landen gelegen buiten de EU die worden
doorkruist tijdens het vervoeren van de goederen naar hun bestemming. Bij
wegentransport via de Russische Federatie of andere lidstaten van de Euraziatische
Economisch Unie (EEU) zullen ook de Russische Federatie of de andere EEUlidstaten als land van doorvoer moeten worden vermeld.
Punt 1.6.: het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn (met inbegrip van
pre-exportcertificatie) dienen te worden vermeld.
Punt 1.8. en 1.9.: vermelding FAVV.
Punt 1.10 : in te vullen door de verzender / de aanvrager die verantwoordelijk is voor
het certificaat. De operator / de verantwoordelijke voor het certificaat moet controleren
dat de grensinspectiepost wel degelijk toegelaten is voor doorvoer van zijn producten
met bestemming Armenië. Het FAVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor
problemen in verband hiermee.
Punten 2.1 tot 2.5: hier dienen de gegevens uitgesplitst te worden indien er sprake is
van verschillende productiedata, producten, verpakkingen, …
In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing bestaat, dient de uitsplitsing ook te
worden toegepast (en in dezelfde volgorde te worden weergegeven) in de andere
punten.
Voorbeeld: export van een gemengde zending van vleesproducten namelijk salami
(salami) met productiedatum 3/5/2016, kippenworst (chicken sausage) met
productiedata 5/5/2016 en 7/5/2016 en rookworst (smoked sausage) met
productiedatum 7/5/2016. Alle producten werden verpakt in kartonnen dozen.
2.1: salami/chicken sausage/chicken sausage/smoked sausage
2.2: 03.05.2016/07.05.2016/05.05.2016/07.05.2016
2.3: carton boxes/carton boxes/carton boxes/carton boxes
2.4: …/…/../…
2.5: …/…/../…
Punt 3.2.: vermelden van de LCE waar het certificaat wordt afgeleverd.
Punt 4: voor wat betreft de pre-certificaten en hun vermelding op het exportcertificaat, zie IB.C-U.algemeen.01.
Punten 4.1 en 4.2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis van de
Europese wetgeving.
Punt 4.3: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van EU/nationale regelgeving.
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Punt 4.4: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese regelgeving.
Punt 4.5: Deze verklaring heeft betrekking op het eindproduct. Het eerste deel kan
ondertekend worden op basis van de Europese en nationale regelgeving; het gedeelte met betrekking tot de EU-regionalisatie kan worden ondertekend na controle van:
- De locatie van de productie of van de verzendplaats via website EC, “interactive tool”.
- Het pre-certificaat voor producten vervaardigd in andere lidstaten.
Punt 4.6: deze voorwaarde heeft betrekking op de slachtdieren en kan gecertificeerd
worden op basis
- van de Europese wetgeving,
- van de observaties van de instructies van de fabrikant voor het gebruik van
geneesmiddelen
- van de resultaten van de autocontrole en het nationaal controleplan,
- van de pre-certificaten voor wat betreft de afwezigheid van een behandeling
met tetracyclines tijdens de periode die de wachttijd voor het antibioticum bevat, voorafgaand aan de slacht.
Punt 4.7: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van EU en nationale regelgeving voor producten afkomstig uit België. Voor producten afkomstig uit andere
lidstaten dient men het pre-certificaat te controleren.
Punt 4.8: deze verklaring kan worden ondertekend na controle. De operator moet resultaten kunnen verstrekken in het kader van de sectorale monitoring of van analyses bij de zending, overeenkomstig de procedure beschreven in hun ACS. De uitvoerder moet kunnen aantonen dat alle schakels deelnemen aan het sectoriaal monitoringsplan, of moet de analyseresultaten op zendingsniveau kunnen voorleggen.
Punt 4.9: deze verklaring mag worden ondertekend mits het verpakkingsmateriaal
conform is aan de voorschriften van de Europese wetgeving. Het is aan de operator
om het bewijs te leveren.
Punt 4.10: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving.

VI.

ALGEMENE OPMERKING VOOR ZENDINGEN MET BESTEMMING
ARMENIE

Er wordt vanuit de Europese Commissie aangeraden dat de operator een scan van de
veterinaire certificaten naar de importeur stuurt als onofficiële pre-notificatie, om problemen aan de grenzen van de landen van de EEU te vermijden.
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De importeur kan dan, indien nodig, de juiste veterinaire diensten verwittigen. Handel
met EEU-landen is onderhevig aan plotse wijzigingen en verwarring. De operator is
dan ook zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele transitproblemen, blokkades,
enz.
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