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Toepassingsgebied

Productomschrijving
Gehakte pluimveevlees
Pluimveeseparatorvlees

GN-Code
0207

Land
Kosovo

II. Niet onderhandeld certificaat
FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTP.XK.NN.02

Gezondheidscertificaat voor gehakt
pluimveevlees en pluimveeseparatorvlees

2 p.

Het hierboven vermelde certificaat werd niet onderhandeld met de autoriteiten
van het derde land van bestemming. Het is de verantwoordelijkheid van de
operator om te controleren dat het nog steeds door de autoriteiten van het land
van bestemming aanvaard wordt. Het FAVV kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor het niet aanvaarden van het certificaat door het land van
bestemming.
De Engelse-Kosovaarse versie van het certificaat moet worden gebruikt voor
certificering. Een vertaling naar het Nederlands wordt ter beschikking gesteld
met het oog op het begrijpen van de eisen.

III. Algemene voorwaarden
Erkenning voor export naar Kosovo
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Kosovo is niet nodig voor
de uitvoer van gehakt pluimveevlees of pluimveeseparatorvlees.

Type producten die mogen worden uitgevoerd met het certificaat
Dit certificaat is enkel bedoeld voor de uitvoer van vers gehakt pluimveevlees
en pluimveeseparatorvlees.
Voor de uitvoer van vers pluimveevlees, m.a.w. vlees dat geen andere
behandeling heeft ondergaan dan koeling (bevriezing) en verpakking onder
specifieke atmosfeer, is er een ander niet-onderhandeld certificaat beschikbaar
op de website van het FAVV.
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IV. Certificeringsvoorwaarden
Punten II.1.1 en II.1.2: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de
Europese regelgeving.
Punten II.1.3 en II.1.4: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de
regelgeving, aangezien vlees afkomstig van bedrijven gelegen in een zone en
vlees afkomstig van slachthuizen gelegen in een zone niet in lijn komen voor
intra-Communautair of internationaal verkeer.
Punten II.1.5 en II.1.6: deze punten kunnen worden ondertekend op basis van de
Europese regelgeving.
Punt II.1.7: deze verklaring kan worden afgegeven op basis van de regelgeving,
aangezien vlees afkomstig van slachthuizen gelegen in een zone niet in lijn
komen voor intra-Communautair of internationaal verkeer.
Punt II.1.8: de operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
Punt II.1.9: dit punt kan worden ondertekend na controle dat de producten deftig
verpakt zijn, dat ze een identificatiemerk dragen, en dat een
houdbaarheidsdatum van maximaal 90 dagen erop vermeld is.
Punten II.1.10: dit punt kan worden ondertekend op basis van de Europese
regelgeving.
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