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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Dierlijke bijproducten bestemd 

voor de cosmetische industrie 

0511 91, 1505 00, 3001, 3002 Marokko 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.MA.01. 01 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van dierlijke bijproducten 

bestemd voor de cosmetische industrie in het Koninkrijk van 

Marokko 

3 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van dierlijke bijproducten bestemd voor de cosmetische 

industrie in het Koninkrijk van Marokko 

 

Het model van certificaat is van toepassing op dierlijke bijproducten, met in begrip van wolvet, 

bestemd voor de cosmetische industrie. 

Onder punt 2.1. van het certificaat dient verklaard te worden dat: 

 hetzij, de producten afkomstig zijn van dieren die vrij zijn van ernstige overdraagbare 

ziekten volgens de sanitaire code voor landdieren van de OIE, eigen voor de betrokken 

diersoorten; 

Deze verklaring kan voor categorie 3 dierlijke bijproducten, m.u.v. uit derde landen 

ingevoerde ruwe wolvet, ondertekend worden op basis van de bepalingen van verordening 

(EG) nr. 142/2011(1). 

 “en/of, de producten afkomstig zijn van ruw wolvet dat op legale wijze werd ingevoerd in de 

EU volgens de van kracht zijnde sanitaire regels.” 

Krachtens beschikking 2007/275/EG(2) dient wolvet (GN code 1505 00) bij invoer 

onderworpen te worden aan een veterinaire controle in de grensinspectiepost. De operator 

dient via het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB) aan te 

tonen dat het ruwe wolvet op legale wijze werd ingevoerd in de EU.  

 

 

 

 

 

 (1) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft 
bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn 

(2) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de 
Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan 


