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RUSSISCHE FEDERATIE

De voorwaarden waaronder broedeieren en eendagskuikens naar de Russische
Federatie mogen worden uitgevoerd werden aangepast door de Russische overheid.
De volgende voorwaarden gelden vanaf 28/7/2021.
- De broedeieren en ééndagskuikens moeten afkomstig zijn van Belgische
provincies die vrij zijn van hoog pathogene aviaire influenza vrije en die niet
uitgesloten zijn door de Russische Federatie.
- De
broedeieren
en
ééndagskuikens moeten
afkomstig
zijn
van
bedrijven/inrichtingen die opgenomen zijn in de lijst met de door de Russische
Federatie goedgekeurde bedrijven/inrichtingen.
- Op het certificaat EX.VTL.C-U.01.01 moet bij punt 4.1.1. de volgende zin vermeld
worden: “We confirm that the companies listed in the Decree of 28.07.2021 no.
FS-YuSh-7/21281 have disease-free status”.
(NL: “Wij bevestigen dat de ondernemingen die zijn opgenomen in het decreet
van 28.07.2021 nr. FS-YuSh-7/21281, de ziektevrije status hebben”).
Deze vermelding kan handgeschreven of getypt zijn en moet ondertekend en
afgestempeld worden door de dierenarts die het certificaat aflevert.
De zendingen die in de Russische federatie toekomen men een certificaat waarop de
voordien vereiste vermelding opgenomen is, zullen tot 10 augustus 2021 worden
aanvaard.
De volgende wijziging wordt aan de website aangebracht:
- een nieuwe versie van de lijst met bedrijven/inrichtingen goedgekeurd door
de Russische Federatie voor de uitvoer van broedeieren en
eendagskuikens vervangt de voorgaande versie (bijlage 1).

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.
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