DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S /
BROEDEIEREN / EICELLEN

I.

URUGUAY

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Paardenembryo’s

II.

IB.UY.02.01
Maart 2021

GN-Code
0511

Land
Uruguay

BILATERAAL CERTIFICAAT

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.UY.02.01

Veterinair certificaat voor de export van paardenembryo’s naar de Republiek Uruguay

III.

6 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Uruguay
Een KI-centrum of een embryoteam dat/die paarden embryo’s naar Uruguay wenst uit
te voeren, dient hiervoor vooraf toestemming te krijgen van de overheid van Uruguay.
Om deze toestemming te krijgen moet de operator een bewijs geven aan de overheid
van Uruguay dat het KI-centrum of de embryoteam wel degelijk erkend is door het
FAVV voor het winnen van embryo’s. Hij kan hiervoor de erkenningsbrief van het FAVV
gebruiken.
Deze brief moet echter in het Spaans of in het Engels voorgelegd worden. De
operator kan zijn LCE contacteren om een vertaling naar het Engels te verkrijgen
van de erkenningsbrief die hem al werd verstrekt.
Voordat het wordt ingediend bij de overheid van Uruguay, dient dit bewijs van
erkenning:
- eerst gelegaliseerd te worden door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking (zie nuttige informatie op de website
van de FOD);
- dan gelegaliseerd te worden door de Ambassade van Uruguay in Brussel
(contactgegevens: urubelgica@mrree.gub.uy of +32 2 640 11 69).
Het is noodzakelijk om persoonlijk aanwezig te zijn om de legalisatie van de
documenten te bekomen. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om
bovenvermelde entiteiten te contacteren om na te gaan onder welke
voorwaarden zij de documenten zullen legaliseren.
De gelegaliseerde documenten kunnen nadien:
- opgestuurd worden naar volgend adres:
Ministerio de Ganaderia y Agricultura y Pesca
Direccion General de Servicios Ganaderos
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IV.

IB.UY.02.01
Maart 2021

URUGUAY

Constituyente 1476 2do. Piso
C.P. 11200 Montevideo
Uruguay
ofwel overgemaakt worden aan de importeur zodat hij het nodige doet bij
de overheid van Uruguay (de operator spreekt dit zelf af met zijn
importeur).

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punten 9.6 en 9.7: kunnen alleen gecertificeerd worden op basis van een verklaring
van de bedrijfsdierenarts.
Punten 9.9, 9.15 en 9.16: deze voorwaarden staan vermeld in de Europese
regelgeving en kunnen dus worden ondertekend voor zover de operator over de
nodige erkenning beschikt.
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