PRODUCTEN VAN DIERLIJKE
OORSPRONG VOOR HUMANE
CONSUMPTIE
I.

IB.MD.Traces.02
December 2021

MOLDAVIË

TOEPASSINGSGEBIED
Productomschrijving
Varkensvlees en
vleesbereidingen van varkens

II.

GN-code
0203, 1601, 1602

Land
Moldavië

EUROPEES CERTIFICAAT

Type certificaat

Titel van het certificaat

TRACES

(MD) Vlees en vleesbereidingen van varkens die van
de EU naar de Republiek Moldavië worden
uitgevoerd

III.

2 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor uitvoer naar Moldavië
Operatoren die geregistreerd zijn bij het FAVV en over de relevante door het FAVV
toegekende toelating/erkenning beschikken voor hun activiteit, mogen naar Moldavië
exporteren.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Herkomst van de producten
Vlees en vleesbereidingen kunnen afkomstig zijn van erkende bedrijven in België en
andere landen van de Europese Unie.
Gezonheidsstatus van de bedrijven van herkomst van de varkens
De varkens waarvan de exportproducten afgeleid zijn, moeten afkomstig zijn van
bedrijven in de Europese Unie waar gedurende de 20 dagen voorafgaand aan het
slachten geen miltvuur is vastgesteld.
A. Slachting van de varkens en vervaardiging van de producten in België :
De eisen met betrekking tot de herkomst van de varkens en de sanitaire status van het
bedrijf van herkomst is gedetailleerd in het document VKI – Exportvoorwaarden varkens
gepubliceerd op de website van het FAVV.
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Door “Moldavië” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens
naar het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de
varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarden voldoen.
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen
aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden gecommuniceerd aan de
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI. van deze instructie).
B. Slachting van de varkens en/of vervaardiging van de producten in een ander land
van de Europese Unie:
Het naleven van deze vereiste moet worden geattesteerd aan de hand van een precertificaat afgeleverd door de overheid van het land waar het slachten of de laatste
transformatiestap heeft plaatsgevonden vooraleer de producten in België zijn
toegekomen.

V.

CERTIFICERINGVOORWAARDEN

Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”.
Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn
beschikbaar op de website van het FAVV.
Het certificaat moet in de moedertaal van de operator afgeleverd worden en in het
Roemeens.
Punten 1 en 2: deze verklaringen mogen worden afgegeven op basis van Europese
regelgeving.
Punt 3.1: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van Europese regelgeving.
Punt 3.2: dit punt mag worden ondertekend:
- Voor producten die in België worden vervaardigd uit dieren die in België zijn
geslacht: op basis van de pre-attestatie afgegeven door de verantwoordelijke van
de inrichting;
- Voor producten die in een ander land van de Europese Unie zijn verwerkt en/of
van dieren die in een ander EU-land zijn geslacht: op basis van het pre-certificaat
dat is afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de dieren zijn
gedood of land waar de laatste fase van de verwerking van het product
plaatsvond voordat het in België aankwam.
Punten 4 tot 8: deze verklaringen mogen worden afgegeven op basis van Europese
regelgeving.
Punt 9: deze verklaring mag worden afgegeven na controle.
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Punt 10: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van Europese regelgeving en
na controle van de integriteit van de verpakking.
Punt 11: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van Europese regelgeving.

VI.

PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING

De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-certificering
/ pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk “Algemene documenten
voor de export naar derde landen”).
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de
verantwoordelijkheid van de operatoren.
Pre-attestatie
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake het
voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van de varkens en de sanitaire status
van de bedrijven van herkomst van de varkens, dan kan hij het vlees pre-attesteren voor
Moldavië.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting.
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: MD
Naam van de verantwoordelijke:
Naam en handtekening van de verantwoordelijke:

Pre-certificering
Het pre-certificaat afgeleverd door de overheid van een andere EU-lidstaat moet de
volgende informatie bevatten, zodat het kan worden gebruikt voor certificering met
betremming Moldavië.
1. The products are derived from animals originating from premise(s) within the
European union where no cases of Anthrax were recorded during 20 days prior to
slaughter.
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