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eicellen

Russische Federatie
Algemeen invoerverbod levende dieren
De Russische autoriteiten kunnen heel vlug van mening veranderen voor wat betreft
de producten waarop het embargo van toepassing is. Daarnaast staan de
mededelingen van de Russische overheid open voor interpretatie en zorgen op die
manier voor verwarring.
Daarom gebeurt elke export naar
verantwoordelijkheid van de operator.
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Deze producten (hieronder in het paars) mogen sinds 25/10/2017 niet meer geëxporteerd
worden naar Rusland.

Het betreft volgende producten:

GN-code
0103 (met uitzondering van 0103
10 000 0)

Lijst van producten
Levende varkens (met
fokdieren van zuiver ras)

uitzondering

van

Met het oog op de toepassing van deze lijst, moet men zich uitsluitend baseren op de GNcode, de naam van het product wordt getoond voor het gemak.

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.

De GN-codes kan u terugvinden op de website van de Belgische douane:
http://tarweb.minfin.fgov.be/start_page.htm (klikken op nomenclatuur, vervolgens verder
zoeken via het gele foldertje rechts van de rubrieken).
Wanneer op de Russische lijst codes van 4 cijfers zijn weergegeven, vallen alle producten
die met die 4 cijfers beginnen eronder. De goederen die op de Russische lijst met 10 cijfers
zijn aangeduid, kunnen mogelijk niet als dusdanig worden teruggevonden in de
gegevensbronnen waarover wij beschikken; hiervoor moet teruggegrepen worden naar de
codes van 8 cijfers.

Het FAVV levert voor deze producten geen certificaten meer af.
Producten uit de lijst die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie, Verenigde
Staten, Canada, Noorwegen en Australië zijn voor zover wij weten niet geviseerd door het
Russische embargo.
Het FAVV zal ingaan op vragen van Belgische exporteurs voor de certificering van
dergelijke producten indien deze aan de geldende exportvoorwaarden kunnen voldoen, met
dien verstande dat het FAVV geen verantwoordelijkheid draagt indien de producten toch
zouden worden tegengehouden aan de Russische grens.
De producten moeten aantoonbaar van oorsprong zijn uit een derde land dat niet door het
Russische embargo is getroffen.
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