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II. TOEPASSINGSGEBIED
Productomschrijving
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Varkensvleesproducten
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Russische Federatie

III. EUROPEES CERTIFICAAT
Code FAVV

Titel van het certificaat

Final 11.08.2006

Veterinair certificaat voor de uitvoer van varkensvlees
en rauwe vleesbereidingen van de EU naar de Russische Federatie

4 blz.

IV. ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Gelieve de algemene instructiebundel IB.C-U.algemeen.01 te raadplegen aangaande de
algemene en specifieke voorwaarden waaraan moet voldaan worden door alle operatoren
die uitvoeren naar de Douane-Unie, voor eender welk exportproduct.
Voor wat betreft de export van varkensvlees en rauwe varkensvleesbereidingen gelden de
volgende specifieke eisen bijkomend aan deze vermeld in de IB.C-U.algemeen.01.
Gezondheidsstatuut van de bedrijven / administratieve eenheden van herkomst van de varkens
De exportproducten dienen afkomstig te zijn van varkens afkomstig van bedrijven of administratieve eenheden die vrij zijn van specifieke ziekten (zie punt 4.3 van het certificaat, afhankelijk van de ziekte, tijdspanne van toepassing gespecifieerd na elke ziekte).
Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet het slachthuis
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-

voor de varkens afkomstig van andere lidstaten en geslacht in België: beschikken over
een pre-certificaat,
- voor de varkens afkomstig van België: zich ervan vergewissen dat de varkens geen
klinische tekenen vertonen van vlekziekte tijdens de ante en post-mortemkeuring.
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het slachthuis deze informatie stroomafwaarts doorgeven in de voedselketen door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument.
Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet de uitsnijderij of het verwerkingsbedrijf
- voor de grondstoffen afkomstig van een andere lidstaat en gebruikt in België voor de
bereiding van de producten voor export naar de Douane-unie en voor de producten
verwerkt in andere lidstaten voor export naar de Douane-unie: beschikken over een
pre-certificaat,
- voor de grondstoffen afkomstig van een Belgische inrichting: beschikken over een preattestatie op het handelsdocument.
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het bedrijf deze informatie stroomafwaarts
doorgeven in de voedselketen door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument.
Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet het koel-of vrieshuis beschikken over de pre-attestaties op het handelsdocument (producten afkomstig van Belgische bedrijven) of pre-certificaten (producten afkomstig van bedrijven gesitueerd in andere
lidstaten).
Trichinellose
Alle karkassen waarvan het vlees of de rauwe vleesbereidingen bestemd zijn voor de uitvoer
naar de Douane-unie moeten worden geanalyseerd voor trichinen of een koudebehandeling
hebben ondergaan.
Om te kunnen garanderen dat aan deze eis wordt voldaan, moet het slachthuis de desbetreffende analyses uitvoeren, en kan enkel deze eis pre-attesteren op het handelsdocument indien alle analyseresultaten negatief zijn bevonden.
Om te kunnen garanderen dat aan deze eis wordt voldaan, moet de uitsnijderij of het verwerkingsbedrijf:
- voor de grondstoffen afkomstig van een andere lidstaat en gebruikt in België voor de
bereiding van de producten voor export naar de Douane-unie en voor de producten
verwerkt in andere lidstaten voor export naar de Douane-unie: beschikken over een
pre-certificaat,
- voor de grondstoffen afkomstig van een Belgische inrichting: beschikken over een preattestatie op het handelsdocument.
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het bedrijf deze informatie stroomafwaarts
doorgeven in de voedselketen door middel van een pre-attestatie op het handelsdocument.
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Om te kunnen garanderen dat aan de eisen wordt voldaan, moet het koel- of vrieshuis beschikken over de pre-attestaties op het handelsdocument (producten afkomstig van Belgische bedrijven) of pre-certificaten (producten afkomstig van bedrijven gesitueerd in andere
lidstaten).
Officiële stempel
De officiële stempel van de certificerende agent dient op elke pagina van het certificaat
volledig te worden aangebracht en niet gewaaierd over de verschillende pagina’s. De
handtekening van de certificerende agent moet ook op elke pagina worden geplaatst.

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Vakje “Copie original”
- indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje een “1”
(er is altijd maar 1 origineel)
- indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan en vermeldt u het totaal aantal kopies
Punt 1.1: De verzender kan een erkende inrichting zijn voor de export naar de Douane-unie
of een trader. Indien de verzender een inrichting is, controleer of de gegevens identiek zijn
aan de gegevens vermeld op de website van Rosselkhoznadzor.
Punt 1.4: Enkel de derde landen die de zending doorkruist, dienen te worden vermeld (en
niet de EU-lidstaten waar de zending doorreist).
Punt 1.6: het/(de) land(en) van waar de producten afkomstig zijn (met inbegrip van preexportcertificatie) dien(t)/(en) te worden vermeld.
Punten 1.8 en 1.9: vermeldt het FAVV.
Punt 1.10: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke voor de aanvraag van het certificaat.
Punten 2.1 t.e.m. 2.5 en 2.7: onder deze punten dienen, indien er sprake is van verschillende producten, productiedata (toegelaten format: uu.dd.mm.jjjj; uu.dd.mm.jj;
dd.mm.jjjj; dd.mm.jj; mm.jjjj; mm.jj), verpakkingen, lotnummers,… de gegevens te
worden uitgesplitst. In geval er bij één van deze punten een uitsplitsing bestaat, dient
de uitsplitsing ook te worden toegepast in de andere punten. De gegevens dienen
steeds in dezelfde volgorde te worden weergegeven en van elkaar te worden gescheiden via een slash (/).
Voorbeeld gemengde zending bestaande uit 3 verschillende producten:
2.1.: Naam product X/ Naam product Y/ Naam product Z
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2.2.: Productiedatum product X/ Productiedatum product Y/ Productiedatum product Z
2.3.: Aard verpakking product X/ Aard verpakking product Y/ Aard verpakking product Z
2.4.: Aantal verpakkingen product X/ Aantal verpakkingen product Y/ Aantal verpakkingen product Z
2.5.: Nettogewicht product X/ Nettogewicht product Y/ Nettogewicht product Z
2.7.: Identificatiemerkteken product X/ Identificatiemerkteken product Y/ Identificatiemerkteken product
Z

Indien het type verpakking voor alle producten in de zending dezelfde is, volstaat het
om onder punt 2.3. de aard van de verpakking slechts éénmaal te specifiëren.
Punt 3.1: De kanalisatie is van toepassing (zie IB.C-U.algemeen.01), men moet dus controleren dat alle vermelde bedrijven erkend zijn voor de export naar de Douane-Unie.
Punt 3.2: vermeldt de LCE waar het certificaat wordt afgeleverd.
Punt 4: voor wat betreft de pre-certificaten en hun vermelding op het exportcertificaat, zie
IB.C-U.algemeen.01.
Punten 4.1 en 4.2: deze verklaringen kunnen getekend worden op basis van de Europese
wetgeving.
Punt 4.3: deze verklaring kan ondertekend worden na controle.
- Voor de producten afgeleid van varkensvlees afkomstig van een andere EU-lidstaat,
moet de operator beschikken over pre-certificaten en/of pre-attestaties op het handelsdocument om te garanderen dat aan de eis wordt voldaan.
- Voor producten afgeleid van varkens afkomstig uit België
• Voor de meldingsplichtige ziekten kan het gezondheidsstatuut van België / de
administratieve eenheid gecontroleerd worden op de website van het FAVV.
• Voor vlekziekte moet de operator beschikken over een pre-attestatie op het
handelsdocument.
Opgelet !!! Uitzondering betreffende Afrikaanse varkenspest (AVP)
- Voor producten afkomstig van gebieden die niet op de Russische lijst met AVPgeïnfecteerde regio’s vermeld staan, dient de tekst te worden aangepast zoals beschreven in het document “Certificeringsvereisten met betrekking tot regionalisatie
AVP” dat beschikbaar is op de website van het FAVV. Deze wijziging dient te worden
afgestempeld en getekend door de officiële dierenarts die het certificaat aflevert.
- De Russische lijst met AVP-geïnfecteerde gebieden waarnaar verwezen wordt in het
bovenstaande document, is beschikbaar op de website van het FAVV.
- De operator zal een vertaling voorzien in een van de Belgische landstalen van het gedeelte met betrekking tot België. Indien van toepassing, dient de operator precertificaten te kunnen voorleggen of een vertaling van de volledige lijst bij het gebruik van producten die niet uit België afkomstig zijn om te kunnen aantonen dat hij voldoet aan de
vereisten met betrekking tot regionalisatie in het kader van AVP.
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Punt 4.4: deze voorwaarde kan gecertificeerd worden op basis van de Europese wetgeving,
op basis van de observaties van de instructies van de fabrikant voor het gebruik van geneesmiddelen en op basis de resultaten van de autocontrole en het nationaal controleplan.
Punt 4.5: deze verklaring kan worden getekend op basis van de pre-attestaties en precertificaten.
Punt 4.6: deze verklaring kan worden getekend op basis van een gunstige post-mortem keuring.
Punt 4.7: deze verklaring kan worden getekend indien de producten voldoen aan de voorschriften van Verordening (CE) n° 2073/2005 van de Commissie aangaande de microbiologische criteria van toepassing op voedingsmiddelen.
Punt 4.8: deze verklaring kan worden getekend mits er aan de specifieke eisen voor het beantwoorden aan de normen van de Douane-unie voldaan wordt (zie IB.C-U.algemeen.01).
De uitvoerder moet kunnen aantonen dat alle schakels deelnemen aan het sectorieel monitoringsplan, of moet de analyseresultaten op zendingsniveau kunnen voorleggen.
Punt 4.10: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
Punt 4.11: deze verklaring mag worden ondertekend mits het verpakkingsmateriaal conform
is aan de voorschriften van de Europese wetgeving. Het is aan de operator om het bewijs te
leveren.
Punt 4.12: deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de Europese wetgeving.

VI. PRE-CERTIFICERING EN PRE-ATTESTATIE
De modaliteiten omschreven in de instructie betreffende pre-certificering / preattestatie zijn van toepassing (zie website FAVV, onder tabblad “Algemene documenten voor export naar derde landen”).
De pre-exportcertificaten en de pre-attestaties moeten de certificerende medewerker
de mogelijkheid geven om met voldoende garanties vast te stellen dat de volledige
zending voldoet aan de door de Russische Federatie opgelegde voorwaarden (zie IB.CU.algemeen.01). De informatieoverdracht doorheen de voedselketen is de verantwoordelijkheid van de operatoren.
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