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I.
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menselijke consumptie

II.
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GN-Code
0410
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Zuid-Korea

Bilateraal certificaat

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTP.KR.02.01

Gezondheidscertificaat
voor
de
uitvoer
van
eischaalpoeder voor menselijke consumptie naar ZuidKorea

III.

3 blz

Algemene voorwaarden

Erkenning voor export naar Zuid-Korea
Inrichtingen die naar Zuid-Korea wensen te exporteren moeten op voorhand bij
de Koreaanse overheid geregistreerd zijn.
Historische uitvoerders (die voor februari 2016 al exporteerden) werden
normaal gezien rechtstreeks geregistreerd. Indien er twijfel zou zijn omtrent de
registratie, is het de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of hij
effectief geregistreerd is vooraleer hij exporteert.
Operatoren die door de Koreaanse overheid geregistreerd wensen te zijn,
moeten een erkenningsaanvraag bij hun PCE indienen voor export naar ZuidKorea, volgens de algemene procedure en aan de hand van het
aanvraagformulier (EX.VTP.exporterkenning). De PCE stuurt het dossier door
naar het Hoofdbestuur voor verdere afhandeling.
Het Hoofdbestuur zorgt voor het afhandelen van de erkenningsaanvraag door
de Zuid-Koreaanse veterinaire dienst. Hiervoor dient het Hoofdbestuur de
documenten in tweevoud naar de Zuid-Koreaanse overheid te sturen,
aangezien deze door twee verschillende diensten worden geëvalueerd (MAFRA
– Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en MFDS – Ministry of Food
and Drug Safety).
De Koreaanse overheid behoudt zich het recht om de inrichtingen te
inspecteren voorafgaand aan hun goedkeuring. De eventuele kosten van een
dergelijk bezoek zijn ten laste van de aanvrager.

Pagina 1/2

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE

IB.KR.02.01
juli 2016

Zuid-Korea

De erkenning gaat in na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het
Hoofdbestuur, de dienst Import-Export & Notificaties van DG Controle.

IV.

Certificeringsvoorwaarden

Punt 4.3.: dit punt mag gecertificeerd worden aangezien het naar de wetgeving van
het land van bestemming verwijst en eischaalpoeder als geschikt voor de menselijke
consumptie wordt beschouwd in Zuid-Korea.
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