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II.
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GN-code
0407
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3502
3507

Land
Servië

BILATERAAL CERTIFICAAT

FAVV-code

Titel van het certificaat

EX.VTP.RS.09.01

Veterinair certificaat voor de uitvoer van
eiproducten

III.

6 blz.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Servië
Een specifieke erkenning van de bevoegde overheid van Servië is niet nodig
voor de uitvoer van eiproducten.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de eieren >< thermische
behandeling
De eiproducten moeten afgeleid zijn van eieren afkomstig uit bedrijven die geen
haard waren van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) noch van de ziekte
van Newcastle (NCD) gedurende de laatste 30 dagen voorafgaand aan de leg,
EN:
- HETZIJ afgeleid zijn van eieren afkomstig uit bedrijven die niet gelegen
zijn in een zone (10 km) afgebakend rond een haard van HPAI of NCD op
moment van de leg;
- HETZIJ onderworpen zijn aan één van de thermische behandelingen
vermeld in het certificaat.
Eieren afkomstig uit een HPAI- of NCD-uitbraak moeten worden vernietigd en er
is dus geen risico dat ze in de voedselketen terecht komen.
Eieren uit een zone mogen volgens de Europese regelgeving wel in de
voedselketen komen. Om aan te tonen dat er aan de Servische eisen is voldaan,
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dienen bijgevolg bewijzen voorgelegd te worden door de operator voor wat
betreft de herkomst van de eieren of de thermische behandeling die werd
toegepast.
A. Eiproducten vervaardigd in de EU
Voor eiproducten vervaardigd in België van verse eieren afkomstig uit België
moet de operator die de eiproducten vervaardigt, beschikken over de volgende
bewijsstukken:
- traceringsgegevens van de eieren, OF
- productieproces van de eiproducten.
Voor eiproducten vervaardigd in België van verse eieren afkomstig uit andere
lidstaten (LS), moet de operator die de eiproducten vervaardigt, beschikken over
de volgende bewijsstukken:
- een vermelding met betrekking tot de herkomst van de eieren, opgenomen
op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met de
hoofding van de inrichting, afgeleverd door de voor het ophalen van
eieren geregistreerde operator van de andere LS, OF
- het productieprocesvan de eiproducten.
Voor eiproducten die vervaardigd zijn in België van eiproducten uit een andere
LS moet de operator die de eiproducten gebruikt/verwerkt, beschikken over de
volgende bewijsstukken: een vermelding met betrekking tot de herkomst van de
eieren of de thermische behandeling van de eiproducten, opgenomen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de
inrichting die afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende
operator van de andere LS.
Voor eiproducten vervaardigd in andere LS en vervolgens uitgevoerd vanuit
België moet de operator die de eiproducten uitvoert, beschikken over de
volgende bewijsstukken: een vermelding met betrekking tot de herkomst van de
eieren of de thermische behandeling van de eiproducten, opgenomen op het
handelsdocument / de leveringsbon / het document met de hoofding van de
inrichting die afgeleverd is door de voor de productie van eiproducten erkende
operator van de andere LS.
Het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van de eieren / thermische
behandeling kunnen deze operatoren, op basis van voorgenoemde
bewijsstukken, nadien verder doorgeven in de voedselketen aan de hand van
een pre-attestatie op een handelsdocument. Een dergelijke pre-attestatie kan
dan bij certificering voorgelegd worden als bewijsstuk door een operator verder
in de voedselketen.
Voor wat betreft de werkwijze betreffende verklaringen door de operator, preattestatie, vermeldingen op het handelsdocument / de leveringsbon / het
document met de hoofding van de inrichting, zie punt VI van deze instructie.
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B. Eiproducten ingevoerd vanuit een derde land
Deze eis wordt gedekt door het invoercertificaat. De operator moet het
importcertificaat voorleggen.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Punten 2.1.1 en 2.1.2: de certificerende agent controleert de bewijsstukken die
voorgelegd worden door de operator (verklaring(en) van de operator,
vermelding(en) op het handelsdocument / de leveringsbon / het document met
de hoofding van de inrichting, pre-attestatie(s), importcertificaten – zie punt IV.
van deze instructie voor de verschillende mogelijke situaties) om na te gaan of
de juiste optie werd behouden. De andere opties mogen worden geschrapt.
Punten 2.2.1 tot en met 2.2.6: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op
basis van de regelgeving.

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”).
Zoals beschreven in punt IV.A zijn uitgesloten van de verplichting tot precertificatie:
- de eieren die worden opgehaald door een operator geregistreerd voor het
ophalen van eieren in een andere LS
- de eiproducten die worden vervaardigd door een operator erkend voor het
vervaardigen van eiproducten in een andere LS,
Deze producten mogen worden vergezeld van een vermelding afgeleverd door
de operator in kwestie op het handelsdocument / de leveringsbon / het document
met de hoofding van de inrichting, in plaats van gepre-certificeerd 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 herkomst van de eieren (hetzij op basis van de tracering van de eieren,
hetzij op basis van de pre-attestaties afgeleverd door een Belgische
operator, hetzij op basis van vermeldingen op het handelsdocument / de
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leveringsbon / het document met de hoofding van de inrichting afgeleverd
door een operator uit een andere LS),
- de thermische behandeling toegepast tijdens het productieproces van de
eiproducten (hetzij op basis van het eigen productieproces, hetzij op basis
de pre-attestaties afgeleverd door een 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, hetzij op basis van importcertificaten),
kan hij de eiproducten pre-attesteren voor Servië.
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op
het handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting.

De eiproducten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: RS.
(1)

Herkomst van de eieren: zones vrij van HPAI (1) / NCD (1)
behandeling: …………….. °C gedurende …………… s / min / u (1)

(1) Thermische

Naam:
Datum en stempel:
(1)

Schrappen wat niet van toepassing is

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 het voldoen aan de eisen betreffende de herkomst van eieren / de
toegepaste thermische behandeling te bevestigen, is ontvankelijk, voor zover de
operator, naargelang de situatie, geregistreerd is voor het ophalen van eieren of
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 dat de eieren vergezeld
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn:
Eggs originating from country(1) / zone(1) free of HPAI(1) / NCD(1)
(1)

Keep as appropriate
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De volgende vermelding moet op het handelsdocument dat / de leveringsbon die
/ het document met de hoofding van de inrichting dat de eiproducten vergezeld
aangebracht zijn, om ontvankelijk te zijn:
(1)

Egg products manufactured from eggs originating from country(1) / zone(1) free of
HPAI(1) / NCD(1)
(1)(2)(3) Egg products submitted to heath treatment: ……….°C during ……….s/min/h
(1)

Keep as appropriate
Must be one of the following in case egg products manufactured from eggs originating from zones
not free from HPAI
- liquid egg white : 55,6°C for 870 seconds or 56,7°C for 232 seconds
- 10% salted egg yolk: 62,2°C for 138 seconds
- dried egg white: 67°C for 20 hours or 54,4°C for 513 hours
- whole eggs: 60°C for 188 seconds or completely cooked
- whole egg blends: 60°C for 188 seconds or 61,1°C for 94 seconds or completely cooked
(3) Must be one of the following in case egg products manufactured from eggs originating from zones
not free from NCD
- liquid egg white : 55°C for 2.278 seconds or 57°C for 986 seconds or 59°C for 301 seconds
- 10% salted egg yolk: 55°C for 176 seconds
- dried egg white: 57°C for 50,4 hours
- whole eggs: 55°C for 2.521 seconds or 57°C for 1.596 seconds or 59°C for 674 seconds or
completely cooked
(2)
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