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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-Code Land 
Melk en zuivelproducten 0401, 0402, 0403, 0404, 

0405, 0406 
Servië 

 
 
 
II. BILATERAAL CERTIFICAAT  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.RS.01.01 
 

Diergezondheidscertificaat voor de export van melk en 
zuivelproducten naar de Republiek Servië 

4 blz. 

 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Erkenning voor export naar Servië 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Servië is niet nodig voor 
de export van melk en zuivelproducten. 
 
 
 
IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN  
 
Geldigheid van het certificaat 
 
Een certificaat afgeleverd voor de export naar Servië is 10 dagen geldig vanaf de 
datum van ondertekening. Indien de goederen per boot verzonden worden, wordt 
deze geldigheid verlengd met de duur van de bootreis; 
 
 
Additionele verklaring inzake aflatoxines 
 
Een additionele verklaring met betrekking tot aflatoxines moet aan het certificaat 
worden toegevoegd. Deze verklaring moet specificeren dat de uitgevoerde melk of 
zuivelproducten vervaardigd werden van rauwe melk waarvan het gehalte in 
aflatoxine M1 de norm van 0,05 µg/kg niet overschrijdt.  
 
De additionele verklaring moet volgens onderstaand model opgesteld worden.
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Прилог Ветеринарском уверењу за термички обрађено млеко, производе од 
термички обрађеног млека или термички обрађене производе од млека и производе 

од сировог млека, за људску исхрану, намењене извозу у Републику Србију 
 

Annex to the Veterinary certificate for heat-treated milk, milk-based products made from 
heat-treated milk or heat-treated milk-based products and milk-based products made from 

raw milk for human consumption intended for consignment to the Republic of Serbia 
 

Annexe au certificat vétérinaire pour le lait traité thermiquement, les produits laitiers traités 
thermiquement ou produits à base de lait traité thermiquement et les produits laitiers 

produits à partir de lait cru, destinés à la consommation humaine et destinés à exportés 
vers la République de Serbie 

 
Bijlage aan het veterinair certificaat voor thermisch behandelde melk, zuivelproducten die 
thermisch behandeld werden of op basis van thermisch behandelde melk geproduceerd 

werden en zuivelproducten geproduceerd op basis van rauwe melk, die bestemd zijn voor 
humane consumptie en voor export naar Servië 

 
Број уверења / Certificate № / N° de certificat / Certificaatnr.: 

 
 
Термички обрађено млеко, производи од термички обрађеног млека или термички 
обрађени производи од млека и производи од сировог млека, за људску исхрану, за 
извоз у Републику Србију су произведени у сагласности са Уредбом (ЕУ) број 
1881/2006. Термички обрађено млеко и производи од термички обрађеног млека или 
термички обрађене производи од млека и производи од сировог млека, за људску 
исхрану добијени су од сировог млека где максимални ниво (μg/kg) за афлатоксин 
М1 не прелази 0,05 μg/kg. 
 
The heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated 
milk-based products and milk-based products made from raw milk for human consumption 
exported to the Republic of Serbia are produced in accordance with Regulation (EU) No. 
1881/2006. 
The heat-treated milk and the milk-based products made from heat-treated milk or heat-
treated milk based products and milk-based products made from raw milk for human 
consumption are derived from raw milk were the maximum levels (μg/kg) for Aflatoxin M1 
does not exceed 0,05 μg/kg. 
 
Le lait traité thermiquement, les produits laitiers traités thermiquement ou produits à base 
de lait traité thermiquement et les produits laitiers produits à partir de lait cru, destinés à la 
consommation humaine et exportés vers la république de Serbie, sont produits en accord 
avec la Règlement (CE) N° 1881/2006. 
Le lait traité thermiquement, les produits laitiers traités thermiquement ou produits à base 
de lait traité thermiquement et les produits laitiers produits à partir de lait cru, destinés à la 
consommation humaine, sont dérivés de lait cru dont les teneurs maximales pour 
l’aflatoxine M1 ne dépassent pas 0,05 μg/kg. 
 
Hittebehandelde melk, zuivelproducten die thermisch behandeld werden of op basis van 
hittebehandelde melk geproduceerd werden en zuivelproducten geproduceerd op basis 
van rauwe melk, voor humane consumptie en die bestemd zijn voor verzending naar 
Servië, worden geproduceerd in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1881/2006. 
Hittebehandelde melk, zuivelproducten die thermisch behandeld werden of op basis van 
hittebehandelde melk geproduceerd werden en zuivelproducten geproduceerd op basis 
van rauwe melk, voor humane consumptie, zijn afgeleid van rauwe melk waarvan het 
maximumgehalte voor aflatoxine M1 0,05 μg/kg niet overschrijdt. 
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Grondstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de naar Servië uit te 
voeren producten 
 
De gebruikte grondstoffen (rauwe melk of zuivelproducten) kunnen afkomstig 
zijn uit andere EU-lidstaten (LS), of uit een derde land in de EU zijn ingevoerd. 
 
 
Thermische behandeling van de producten die naar Servië worden uitgevoerd 
 
De uitgevoerde producten of de melk waaruit ze worden geproduceerd, moeten 
ten minste zijn gepasteuriseerd: rauwe melkproducten kunnen dus niet worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN  
 
Exportcertificaat 
 
Punt 6.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten. Deze controle kan worden 
uitgevoerd op de website van het FAVV. 
 
Punt 6.2: deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de etiketten 
van de producten. Ze kan worden ondertekend voor zover de producten niet 
geëtiketteerd zijn als producten op basis van rauwe melk.  
 
Punt 6.3: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkenning van 
de operator die de uitgevoerde producten vervaardigt. 
 
Punt 6.4 tot en met 6.8: deze verklaringen mogen worden ondertekend op basis van 
de Europese regelgeving. 
 
Punt 6.9: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 6.10: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese 
regelgeving.  
 
 
Additionele verklaring 
 
De Europese regelgeving (Verordening 1881/2006, bijlage, sectie 2) vermeld dat het 
aflatoxinegehalte van rauwe melk, thermisch behandelde melk en melk bestemd voor 
het vervaardigen van zuivelproducten niet hoger mag zijn dan 0,05 µg/kg. 
 
De additionele verklaring vereist door de Servische overheid mag dus op basis van 
de Europese regelgeving ondertekend worden. 

http://www.afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp

