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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN code Land 
Levensmiddelen  Panama 

 
 
 
II. Algemeen certificaat 
 

FAVV code Titel van het certificaat  
   
EX.DAL.PA.01.xx Certificaat voor registratie van (een) product(en) 1 pg. 

 
De letters "xx" in de code van het certificaat verwijzen naar de laatste versie van het 
certificaat voor registratie van (een) product(en) voor Panama, gepubliceerd op de 
website van het FAVV. 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 

De voorwaarden die gelden voor het algemeen certificaat voor registratie van een 
product (EX.DAL.AA.02.xx) en die zijn beschreven in de desbetreffende 
instructiebundel (IB.AA.02.xx) zijn van toepassing. De hieronder beschreven 
specifieke voorwaarden primeren echter. 

 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 

De bevoegde overheid van Panama eist dat het(de) uitgevoerde product(en) in het 
land van oorsprong vrij in de handel mag (mogen) worden gebracht. Verklaring 
nr. 3 mag dus niet worden geschrapt en het certificaat mag alleen worden 
afgeleverd voor producten waarvan de samenstelling in overeenstemming is met 
de geldende Belgische en Europese wetgeving. In het geval dat deze verklaring 
enkel kan getekend worden op basis van de kwantitatieve samenstelling van een 
ingrediënt (bijvoorbeeld het gehalte van een additief), dan moet de kwantitatieve 
samenstelling worden vermeld of apart overhandigd bij het certificaat. Op die 
manier kan de certificeerder deze verklaring controleren. 
 
De bevoegde overheid van Panama eist ook dat het certificaat voor registratie een 
verklaring bevat dat het (de) product(en) geschikt is (zijn) voor menselijke 
consumptie (verklaring nr. 5 van het certificaat). 
De operator moet de certificerende agent dus een verklaring voorleggen waaruit 
blijkt dat zijn product(en) wel degelijk geschikt is (zijn) voor menselijke consumptie. 
  
Op basis van de beschikbare informatie kan de certificerende agent de certificering 
weigeren indien dit gerechtvaardigd is (bv. levensmiddelen die schadelijk zijn voor 
de gezondheid of levensmiddelen die niet voldoen aan de Europese wetgeving - 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 178/2002). 
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