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Russische Federatie

De autoriteiten van de Russische Federatie hebben ons op de hoogte gebracht dat een
embargo ingesteld werd voor wat betreft de export van levende dieren, slachtproducten van
varkens, varkensvlees en producten die varkensvlees bevatten, varkensembryo’s en sperma
van beren naar aanleiding van de recente vaststellingen van Afrikaanse varkenspest in
België.
Een uitzondering op dit embargo is van toepassing voor afgewerkte producten van
varkensvlees, afgewerkte producten die in hun samenstelling varkensvlees of materiaal van
dierlijke oorsprong (van varkensvlees) bevatten die een hittebehandeling ondergaan hebben
in overeenstemming met de richtlijnen van de OIE.
Een bevestiging van de hittebehandeling die deze producten ondergaan hebben, moet
daarom worden verstrekt onder de vorm van een additionele verklaring voor elke export van
varkensvleesproducten naar de Russische Federatie.
De additionele verklaring moet toegevoegd worden bij het certificaat EX.VTP.RU.04.03
(vlees in conserven, salami, en andere bereide vleesproducten) en EX.VTP.RU.03.02
(afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten) en is
reeds beschikbaar op de website :
http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/douaneunie/vlees/ en
http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/douaneunie/voedings
producten/.
De operator dient het bewijs voor te leggen dat de varkensvleesproducten een
hittebehandeling ondergaan hebben zoals vermeld wordt in de additionele verklaring
(bijvoorbeeld door middel van het productieproces indien het de producent van het product
betreft, of door middel van een verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke van het
producerende bedrijf indien de operator zelf niet de producent van het product is).

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

Deze additionele verklaring moet ondertekend en gestempeld worden door de certificerende
dierenarts. De datum en het nummer van het veterinair certificaat moet duidelijk vermeld
worden in de additionele verklaring.
In plaats van de lijnen over AVP (voor EX.VTP.RU.04.03 in punt 4.7; voor EX.VTP.RU.03.02
in punt 4.6) moet het volgende op het certificaat vermeld worden: “The production has
undergone treatment according to the technology that guarantees that the virus of the

African swine fever is destroyed, in accordance with the annex”. Deze vermeldingen
mogen zowel met de hand geschreven worden of in getypte tekst, en moeten gecertificeerd
worden met een handtekening en stempel van de certificerende dierenarts.
Bij het veterinair certificaat moet de lijst met de ASF-geïnfecteerde gebieden toegevoegd
worden als bijlage (zie bijlage 1). De lijst werd aangepast met toevoeging van België en is
beschikbaar op de website via bovenstaande link.
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