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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Zuivelproducten 0401  

0402 
0403 
0404 
0405 
0406 

1702 
2105 
2202 
3501 
3504 

Macedonië 

 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.MK.03.01 
 

Gezondheidscertificaat voor zuivelproducten, 
afgeleid van melk van koeien, ooien, geiten en 
buffelkoeien voor menselijke consumptie, die uit 
derde landen of delen daarvan, als aangegeven in 
kolom B, deel 7 van Bijlage VI bij de Codex* of in de 
gelijkwaardige kolom B van bijlage I bij verordening 
(EU) nr. 605/2010, mogen worden binnengebracht en 
die bestemd zijn voor invoer in de Republiek 
Macedonië 

5 blz. 

 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Macedonië: 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Macedonië is niet 
nodig voor de export van zuivelproducten. 
 
 
IV. Certificatievoorwaarden  
 
De te verzenden producten mogen afkomstig zijn van een Europese lidstaat of 
van een derde land vermeld in kolom B van bijlage I bij verordening (EU) nr. 
605/2010. 
 
Punten II.1.a (i), (iii) en (iv): deze verklaringen mogen worden afgegeven op 
basis van nationale en Europese regelgeving. 
 
Punt II.1.a. (ii): deze verklaring mag worden afgegeven na controle van de 
dierziektestatus van het land waar de zuivelproducten geproduceerd werden. 
 
Punt II.1.b.: de warmtebehandeling die door de operator toegepast wordt, moet 
voldoende zijn om te zorgen voor een negatieve reactie op een fosfatasetest. 
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Deze verklaring mag worden afgegeven na controle. De operator dient een van 
de volgende bewijzen voor te leggen: 

- een beschrijving van de toegepaste hittebehandeling en 
validatieresultaten die aantonen dat deze behandeling voldoende is 
(m.a.w. dat deze specifieke behandeling voor een negatieve reactie op 
een fosfatasetest zorgt), OF 

- een fosfatasetest met negatief resultaat uitgevoerd specifiek op het te 
verzenden lot. 

 
Punt II.2: deze verklaring mag worden afgegeven op basis van nationale en 
Europese regelgeving. 
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