
Russische certificatievereisten met betrekking tot regionalisatie voor Afrikaanse varkenspest (AVP) bij 
certificering van varkens en varkensproducten voor export van de EU naar Rusland 
 
 

Uitvoer van levende varkens, varkensembryo’s, varkenssperma, varkensvlees en rauwe 
varkensvleesbereidingen: 

 
Indien de dieren of producten afkomstig zijn van Lidstaten die niet geaffecteerd zijn met AVP en afkomstig 
zijn van gebieden die niet opgenomen zijn in de lijst van geïnfecteerde gebieden van de annex bij het van 
toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit van de EU, beschikbaar op de website van de Rosselkhoznadzor1 
onder het punt “Import Export Transit” – EU – “Implementing Decision (EU) on ASF” 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/eu/com_imp_reg.html, dan moeten in het certificaat, op de 
plaats waar er sprake is van vrij zijn van AVP, geen wijzigingen worden aangebracht. 
 
Indien de dieren of producten afkomstig zijn van Lidstaten die wel geaffecteerd zijn met AVP en afkomstig zijn 
van gebieden die niet opgenomen zijn in de lijst van geïnfecteerde gebieden van de annex bij het van 
toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit van de EU, beschikbaar op de website van de Rosselkhoznadzor1 
onder het punt “Import Export Transit” – EU – “Implementing Decision (EU) on ASF” 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/eu/com_imp_reg.html, dan moeten in het certificaat, op de 
plaats waar er sprake is van vrij zijn van AVP, “Sardinia” worden geschrapt en de volgende zin (minstens de 
Engelse versie) worden toegevoegd: 

“except for the administrative territories envisaged by the applicable Commission Implementing 
Regulation of the EU introducing changes to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605”; 
”кроме административных территории в соответствии с актуальным 
Имплементирующим Решением EC о внесении изменений в Имплементирующее решение 
FC N‹ 2021/605/EU” 

 

Producten die uitgevoerd worden met de volgende certificaten: 

- EX.VTP.RU.04.03 – Veterinair certificaat voor de uitvoer van vlees in conserven, salami en andere 
bereide vleesproducten van de EU naar de Russische Federatie  

- EX.VTP.RU.03.02 – Veterinair certificaat voor van de EU naar de Russische Federatie uitgevoerde 
afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten 

 
Indien de producten afkomstig zijn van gebieden die opgenomen zijn in de lijst van geïnfecteerde gebieden 
van de annex bij het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit van de EU aangaande AVP, dan moeten de 
volgende aanpassingen worden aangebracht in het certificaat:  
 
De zin “African swine fever - during the last 3 years in the territory of the EU excluding Sardinia” dient te 
worden geschrapt en vervangen door de volgende tekst (minstens de Engelse versie): 

“The product was treated using technologies that guarantees the destruction of the ASF virus 
according to Annex 1 to Rosselkhoznadzor Letter FS-KS-7/18163;” 
”Продукция прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса 
африканской чумы свиней, в соответствии с Приложением N' 1 к письму 
Россельхознадзора o’r 28.06.2021 N' ФС-КС—7/ 1 8163” 

Deze wijziging dient te worden afgestempeld en getekend door de officiële dierenarts die het certificaat 
aflevert.  
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Bovendien dient een bijlage aan het certificaat te worden gehecht, waarin wordt verklaard welke 
behandeling het product heeft ondergaan volgens het voorgeschreven model (zie NF 2014/19). Dit 
document wordt afgestempeld en ondertekend door de officiële dierenarts die het certificaat afgeeft. 
 
Pas op: indien de producten of dieren afkomstig zijn van EU-Lidstaten die wel opgenomen zijn in de lijst 
van geïnfecteerde gebieden van de annex bij het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit van de EU, 
beschikbaar op de website van de Rosselkhoznadzor1 onder het punt “Import Export Transit” – EU – 
“Implementing Decision (EU) on ASF” https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/eu/com_imp_reg.html, 
dan moet het van toepassing zijnde EU ASF Uitvoeringsbesluit als bijlage bij het certificaat gevoegd 
worden (gebruik de link aanwezig op de Russische website om de juiste versie te printen). 

                                                           
1 Om de pagina op de Russische website correct te kunnen visualiseren, adviseren we Google Chrome te gebruiken en vertaling 
naar het Engels van de pagina aan te vragen via de rechter muisklik. 
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