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Russische Federatie
Algemeen invoerverbod landbouwproducten
Deze Newsflash vervangt Newsflash 2015/23.

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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Op 7 augustus 2014 kondigde de Russische eerste Minister Medvedev een lijst aan van
producten die vanaf deze datum gedurende één jaar niet meer vanuit de Europese Unie, de
Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en Australië naar Rusland uitgevoerd mogen
worden.
Op 20 oktober 2014 werden er een aantal producten aan deze lijst toegevoegd. Deze
producten (hieronder in het rood) mogen sinds 21/10/2014 niet meer geëxporteerd worden
naar Rusland.
Op 25 november 2014 werden er opnieuw producten aan deze lijst toegevoegd. Deze
producten (hieronder in het blauw) mogen sinds 26/11/2014 niet meer geëxporteerd worden
naar Rusland.
Op 25 juni 2015 werden nieuwe producten aan de productenlijst toegevoegd. Deze
producten (hieronder in het groen) mogen sinds 25/6/2015 niet meer geëxporteerd worden
naar Rusland.
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.

Op 25 oktober 2017 werden nieuwe producten aan de productenlijst toegevoegd. Deze
producten (hieronder in het paars) mogen sinds 25/10/2017 niet meer geëxporteerd worden
naar Rusland.

Het betreft volgende producten:

GN-code****)

Lijst van producten *) ***)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

0202

Vlees van runderen, bevroren

0203

Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren

0206** (met uitzondering van 0206
10 100 0,
0206 22 000 1, 0206 29 100 0,
0206 30 000 1, 0206 30 000 3,
0206 41 000 1, 0206 49 000 1,
0206 80 100 0, 0206 90 100 0*****)

Eetbare slachtafvallen van runderen, van
varkens, van schapen, van geiten, van
paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, vers, gekoeld of bevroren (met
uitzondering van goederen bestemd voor de
vervaardiging
van
farmaceutische
productie*******)

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee
aangeduid onder code 0105, vers, gekoeld of
bevroren

0209

Varkensvet dat gescheiden van mager vlees is
en pluimveevet, niet gesmolten noch
anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld,
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt

Uit 0210**

Vlees gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt
Slachtafvallen van runderen en varkens
Bloem voor voeding (meel) van fijn of grof
gemalen vlees en vleesproducten

Uit 0301**

Levende vis (met uitzondering van zalmalevins
(Salmo salar) en forel (Salmo truta,
Oncorhynchus mykiss))

0302,
0303, 0304,
0305, 0306,
Uit 0307**, 0308

Vis en schaaldieren, mosselen en andere
aquatische invertebraten (met uitzondering van
oester- en mosselzaad)

Uit 0401**, uit 0402**,
Uit 0403**, uit 0404**,
Uit 0405**, uit 0406

Melk en zuivelproducten (met uitzondering van
lactosevrije
melk
en
lactosevrije
zuivelproducten voor therapeutische en
preventieve dieetvoeding)

0701 (uitgezonderd 0701 10 000 0),
0702 00 000,
0703 (uitgezonderd 0703 10 110 0),
0704,
0705, 0706,
0707 00,
0708, 0709,
0710, 0711,
0712 (uitgezonderd 0712 90 110 0),

Groenten, eetbare wortels en knollen (met
uitzondering
van
pootgoed,
uienzaad,
plantgoed van hybride suikermaïs, erwten om
te planten)
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0713 (uitgezonderd 0713 10 100 0),
0714
0801, 0802,
0803, 0804,
0805, 0806,
0807, 0808,
0809, 0810,
0811, 0813

Fruit en noten

1501**

Varkensvet
(inclusief
spek)
(reuzel
inbegrepen) en pluimveevet, ander dan dat
bedoeld bij code 0209 of 1503

1502**

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat
bedoeld bij code 1503

1503 00

Varkensstearine,
spekolie,
oleostearine,
oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd,
niet vermengd, noch op andere wijze bereid”

1602 49 (bevattende varkensvet)

Gemengde
bevatten

1602 90 (bevattende slachtafvallen
of vet van varkens)

Bereidingen van bloed van dieren die
slachtafvallen of vet van varkens bevatten

Uit 1901 90 110 0**,
Uit 1901 90 910 0**

Voedsel of afgewerkte voedingsmiddelen (met
uitzondering
van
biologisch
actieve
supplementen,
vitamine
–mineralencomplexen,
smaakadditieven, proteïneconcentraten (van
dierlijke en plantaardige oorsprong) en hun
samenstellingen,
voedingsvezels,
voedingsadditieven (inclusief samengestelde)

Uit 1901 90 990 0**

levensmiddelen bereid door middel van
kaasproductietechnologie
en
bevattende
minimaal 1,5 gewichtspercent melkvet

bereidingen

die

varkensvet

Uit 2106 90 920 0**,
Uit 2106 90 980 4**,
Uit 2106 90 980 5**,
Uit 2106 90 980 9**

* 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.
** Voor deze code geldt het verbod enkel op de producten die vermeld worden in de lijst van
producten.
*** Met uitzondering van producten die bestemd zijn voor babyvoeding.
**** 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.
******* Met uitzondering van goederen, die bestemd zijn voor het vervaardigen van
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farmaceutische productie, waarbij het doelgerichte gebruik van de ingevoerde goederen
bevestigd moet worden door het Ministerie van Industrie en Handel van de Russische
Federatie volgens de door het Ministerie goedgekeurde procedure. Om de onderhavige
positie te gebruiken, moet men zich laten leiden door de goederencode van de
Goederennomenclatuur voor Buitenlandse Handel van de Euraziatische Economische Unie,
alsook door de benaming van de goederen.
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 en op de etikettering/verpakking/merken mag geen enkele
indicatie van een geviseerd land vermeld worden.

Vicky Lefevre
Directeur-generaal
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