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EX.VTP.PF.01.02

Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van
eiproducten

III.

3 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Frans-Polynesië
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Frans-Polynesië is niet
nodig voor inrichtingen die eiproducten exporteren van België naar Frans-Polynesië.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Hittebehandeling van de eiproducten
Om naar Frans-Polynesië uitgevoerd te mogen worden, dienen de eiproducten
een hittebehandeling te hebben ondergaan die voldoende is om de vernietiging
van de virussen van aviaire influenza (AI) en van de ziekte van Newcastle (NCD)
te garanderen.
De volgende hittebehandelingen komen in aanmerking
- voor aviaire influenza: hittebehandelingen zoals opgenomen in artikel
10.4.25 van de OIE Terrestrial Code;
- voor de ziekte van Newcastle: hittebehandelingen zoals opgenomen in
artikel 10.9.20 van de OIE Terrestrial Code.
Een alternatieve behandeling (d.w.z. een hittebehandeling bij een lagere
temperatuur of gedurende een kortere periode dan diegene die in de OIE
Terrestrial Code zijn vermeld) is aanvaardbaar, mits de exporteur
wetenschappelijk kan aantonen (bv. aan de hand van gepubliceerde studies)
dat deze behandeling een gelijkwaardig effect heeft als de behandelingen die in
de OIE Terrestrial Code zijn vermeld
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De operator moet kunnen aantonen welke hittebehandeling is toegepast, zodat
bij de certificering kan worden nagegaan of aan de eis is voldaan.
Voor wat de pre-attestatie en vermeldingen op het handelsdocument / de
leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting betreft, zie punt
VI van deze instructie.
A. Uitgevoerde eiproducten vervaardigd in België van verse eieren:
De operator die de uitgevoerde eiproducten vervaardigt, moet de toegepaste
hittebehandeling kunnen specificeren, op basis van zijn productieproces.
De informatie kan vervolgens indien nodig verder worden doorgegeven in de
voedselketen via een pre-attestatie.
B. Uitgevoerde eiproducten vervaardigd in België van eiproducten
De operator die de uitgevoerde eiproducten vervaardigt moet de toegepaste
hittebehandeling kunnen specificeren, op basis van:
- zijn productieproces, OF
- een pre-attestatie die door een Belgische operator wordt afgeleverd, voor
de eiproducten dat hij als grondstoffen gebruikt, OF
- een vermelding opgenomen op het handelsdocument / de leveringsbon /
het document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door de
operator van een andere lidstaat (LS), voor de eiproducten die hij als
grondstoffen gebruikt.
De informatie kan vervolgens indien nodig verder worden doorgegeven in de
voedselketen via pre-attestatie.
C. Uitgevoerde eiproducten vervaardigd in een andere lidstaat
De operator die de eiproducten uitvoert moet de toegepaste hittebehandeling
kunnen specificeren, op basis van een vermelding opgenomen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de
inrichting afgeleverd door de operator van de andere lidstaat (LS), die de
eiproducten heeft vervaardigd.
Samenstelling van de eiproducten
Om naar Frans-Polynesië te kunnen worden uitgevoerd, mogen eiproducten
geen gelatine of talg bevatten.
De operator moet de nodige bewijzen voor de samenstelling van het product
kunnen voorleggen (lijst van ingrediënten of verklaring van de operator die de
eiproducten produceert), zodat bij de certificering kan worden nagegaan of aan
de eis is voldaan.
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Punt 2.1 tot 2.5: deze verklaringen mogen ondertekend worden op basis van de
Europese wetgeving.
Punt 2.6: aan de hand van de door de operator voorgelegde bewijsstukken
(productieproces, pre-certificering, vermelding op het handelsdocument / de
leveringsbon / document met de hoofding van de inrichting) nagaan of de
toegepaste hittebehandeling in overeenstemming is met de hittebehandelingen
die op grond van artikel 10.4.25 en artikel 10.9.20 van de OIE Terrestrial Code
voor het uitgevoerde type eiproduct vereist zijn.
Als de toegepaste hittebehandeling een alternatieve behandeling is voor de
door de OIE Terrestrial Code voorgeschreven behandelingen, is het de
verantwoordelijkheid van de operator om wetenschappelijk bewijs te leveren
dat deze behandeling een gelijkwaardig effect heeft. Indien het voorgelegde
wetenschappelijke bewijs niet bevredigend wordt geacht, wordt het certificaat
niet afgeleverd.
Punt 2.7: Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de lijst van
ingrediënten of van de verklaring van de operator die de eiproducten
produceert.

VI.

PRE-ATTESTATIE EN PRE-CERTIFICERING

De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende precertificering / pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk
“Algemene documenten voor de export naar derde landen”).
Er kan worden afgeweken van de bovengenoemd instructie: de eiproducten
vervaardigd door een operator erkend in een andere LS mogen vergezeld
worden van een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het
document met de hoofding van de inrichting afgeleverd door de erkende
operator in kwestie, in plaats van pre-gecertificeerd te zijn.
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot
de verantwoordelijkheid van de operatoren.
Pre-attestatie
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie
betreffende de hittebehandeling aan welke de eiproducten werden
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onderworpen (hetzij op basis van het eigen productieproces, hetzij op basis de
pre-attestaties afgeleverd door en Belgische operator, hetzij op basis van
vermeldingen op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een erkende operator uit een
andere LS), dan kan hij de eiproducten pre-attesteren.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting.
Toegepaste hittebehandeling: …………….. °C gedurende …………….. s / min / u
Naam:
Datum en stempel:

Vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de
hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een andere LS
Een vermelding op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met
de hoofding van de inrichting afgeleverd door een operator gevestigd in een
andere LS om de toegepaste hittebehandeling te bevestigen is ontvankelijk,
voor zover de operator erkend is voor de productie van eiproducten,
overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese regelgeving.
De volgende vermelding moet op het handelsdocument dat / de leveringsbon
die / het document met de hoofding van de inrichting om ontvankelijk te zijn:
Egg products
……….s/min/h

submitted

to following heath treatment:

……….°C during
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