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GROOT-BRITTANNIË,
EILAND MAN,
KANAALEILANDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Eieren

GN-code
0407

Land
Groot-Brittannië, eiland
Man, Kanaaleilanden

Wanneer men in de instructiebundel melding maakt van “Groot-Brittannië”, wordt
hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.

II.

NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT

FAVV code

Titel van het certificaat

EX.VTP.GB.NN.08.01

Model van gezondheidscertificaat voor eieren
(Verordening 798/2008) GBHC075E

3 blz.

Het hierboven vermelde certificaat is een model dat door de autoriteiten van het derde
land van bestemming ter beschikking wordt gesteld. Het is aan de operator om zich er
van te vergewissen of dit nog actueel is. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor het blokkeren van een zending ten gevolge van het gebruik van een
foutieve versie van het certificaat.

III.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Groot-Brittannië
Een specifieke erkenning van de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig
voor de uitvoer van eieren.

IV.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de eieren
De eieren mogen niet afkomstig zijn van pluimveebedrijven waar hoog pathogene
aviaire influenza (HPAI) of de ziekte van Newcastle (NCD) werd vastgesteld:
- in de 30 dagen voorafgaand aan de leg,
- gedurende de periode van de leg tot aan de effectieve uitvoer van de eieren.
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CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Instructies voor het invullen van de eerste deel van het certificaat, zijn
beschikbaar op de website van de Britse overheid: zie “Part 1: details of the
dispatched consignment”.
Men dient steeds rekening te houden met eventuele “notes” op het einde van
het certificaat, die soms nog extra informatie / eisen bevatten.
Indien een van deze “notes” tegenstrijdig is met wat op de website van de Britse
overheid vermeld staat, dan moet er in eerste instantie rekening worden
gehouden met deze “note”.
Punt 1.8: de code die moet worden ingevuld, is afhankelijk van de eventuele restricties
die door Groot-Brittannië worden toegepast voor het grondgebied van het land van
origine (zie “Part 1: details of the dispatched consignment” voor duiding omtrent
dit land van origine).
- De website van de Britse overheid raadplegen (het document dat moet worden
geraadpleegd is opgenomen onder “Data Links” onder de naam “Certification
requirements for poultry and poultry products from EU and EFTA states from
EU and EFTA states” – het kan nodig zijn om op “Show more” te klikken om de
volledige lijst documenten die beschikbaar zijn onder “Data Links” te kunnen
zien).
- Indien de code E is opgenomen in de lijn land-0 (bv. BE-0 indien het België
zou betreffen), dan wil dit zeggen dat er geen restricties zijn voor het
grondgebied van het land in kwestie voor wat betreft eieren, en kan de code
land-0 worden vermeld in punt I.8 van het certificaat.
- Indien de code E is opgenomen in een andere lijn dan land-0, dan wil dit zeggen
dat er wel restricties zijn voor het grondgebied van het betreffende land voor
wat betreft eieren:
o Controleren of de producten niet verzonden worden vanuit een zone
onder restrictie voor eieren (zone waarvan de definitie wordt gegeven in
kolom 3 van de lijn waarin de codes E en EP tegelijkertijd zijn vermeld in
kolom 6 en waarvan de afbakening wordt beschreven in de volgende
lijn(en)).
o Indien dit wel degelijk het geval is, moet men in punt I.8 van het certificaat
de code land-X (X is hierbij het cijfer van de zone) opnemen die vermeld
is in kolom 2 van de lijn waarin de codes E en EP tegelijkertijd zijn
vermeld in kolom 6.
Punt I.18: bij de beschrijving van de goederen moet ook de klasse van de eieren
worden vermeld.
Punt II.1.1: deze verklaring kan worden ondertekend na controle.
- Bepalen in welk land en op welke datum de eieren werden gelegd (de operator
stelt de nodige bewijsstukken ter beschikking).
- De dierziektestatus van deze landen voor HPAI en NCD nagaan.
o Voor België kan dit worden nagegaan op de website van het FAVV.
 Indien België vrij is sinds minstens de 30 dagen voorafgaand aan
de datum van leg van de uitgevoerde eieren, dan is de eis gedekt.
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Is dit niet het geval, in Sanitel controleren of de AI- of NCD -status
van de bedrijven waarvan de eieren afkomstig zijn, niet werd
geschorst sinds de 30 dagen voorafgaand aan de datum van leg
van de uitgevoerde eieren.
o Voor de andere lidstaten (LS), kan dit worden nagegaan op de website
van de OIE. Indien er uitbraken van HPAI of NCD door deze landen
werden gemeld in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van leg van
de uitgevoerde eieren, controleren of deze uitbraken niet hebben
plaatsgevonden in een van de bedrijven waarvan de eieren afkomstig
zijn.
o Indien het derde landen betreft, kan deze verklaring ondertekend worden
op basis van het importcertificaat.


Punt II.1.2: indien de eieren afkomstig zijn van een EU-LS, is deze verklaring niet van
toepassing. Het punt mag worden geschrapt.
Indien de eieren ingevoerd werden uit een derde land, kan deze verklaring
ondertekend worden op basis het importcertificaat.
Punten II.2.1 tot en met II.2.4: deze verklaringen kunnen worden ondertekend op basis
van de regelgeving.
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