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ORIGINEEL /       KOPIE /        Totaal aantal afgegeven kopieën /        
 

(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 161) 

No 31/Форма № 31 

1. Beschrijving van de vracht: 
 

1.5. Certificaat nr.: 
 
Cert. Nr. : 

1.1. Benaming en adres van de afzender van de vracht:  

 
 

Veterinair certificaat voor eetbaar 
kippeneipoeder, melange, albumine en andere 

verwerkte producten die naar het 
douanegebied van de Euraziatische 

Economische Unie worden uitgevoerd 
 

1.2. Benaming en adres van de ontvanger van de vracht: 
 
 

1.3. Transport: 
(nr. van de wagon, vrachtwagen, container, vlucht, naam van het schip). 

1.6. Land van herkomst van de goederen: 

1.7. Land van afgifte van het certificaat: 

1.8. Bevoegde instantie van het exportland: 

1.9. Instantie in het exportland die het certificaat heeft afgegeven:
 

1.10. Controlepunt van de goederen aan de douanegrens: 
1.4. Transitland(en): 

2. Identificatie van de goederen: 

2.1. Benaming van de goederen:  

2.2. Productiedatum van de goederen: 

2.3. Verpakking:  

2.4. Aantal verpakkingseenheden:  

2.5. Nettogewicht (kg):  

2.6. Nummer van het zegel:  

2.7. Markering:  

2.8. Opslag- en transportvoorwaarden:  

 
 
 
 
 
 
 
 



Cert. Nr. :  
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3. Herkomst van de goederen: 

3.1. Benaming, registratienummer en adres van het bedrijf:  
 

3.2. Administratieve territoriale eenheid: 
 

4. Attest van de geschiktheid van de goederen voor gebruik in voedingsmiddelen: 
Ik, de ondergetekende overheids-/officiële dierenarts, bevestig hierbij dat: 

Dit certificaat is afgegeven op grond van de volgende pre-exportcertificaten* (als er sprake is van meer dan 2 pre-exportcertificaten* volgt hier een 
lijst): 
 

Datum: Nummer: Land van herkomst: Administratief gebied: Registratienummer van het 
bedrijf: 

Type en hoeveelheid 
(nettogewicht) goederen:

      

      

 

4.1. Het eipoeder, vloeibaar heelei, de albumine en andere voedingsmiddelen op basis van verwerkte kippeneieren die worden geëxporteerd naar 
het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie zijn verkregen van gezond pluimvee en geproduceerd op bedrijven die niet zijn 
onderworpen aan veterinaire sanitaire beperkingen. 

 

4.2. De eieren, gebruikt voor de verwerking, zijn afkomstig van grondgebieden die vrij zijn van besmettelijke dierenziekten: 
 

- volgens de OIE Code aangifteplichtige vogelgriep (met uitzondering van gevallen van aviaire influenza bij in het wild levende dieren) – in de loop 
van de voorbije 12 maanden op het grondgebied van het land of het administratieve grondgebied of in de loop van de voorbije 3 maanden bij 
“stamping out” en een epizoötische controle met negatieve resultaten in overeenstemming met de regionalisatie; 
- ziekte van Newcastle – in de loop van de voorbije 12 maanden op het grondgebied van het land of het administratieve grondgebied in 
overeenstemming met de regionalisatie, of in de loop van de voorbije 3 maanden bij “stamping out” en negatieve resultaten van de 
epizoötiologische bestrijding overeenkomstig de regionalisatie, of het product werd onderworpen aan een behandeling die de inactivering van het 
Newcastle disease-virus (eliminatie van de besmettelijkheid) garandeert, overeenkomstig de bepalingen van de OIE Terrestrial Animal Health 
Code, en vervolgens werden alle passende maatregelen genomen om de blootstelling van eiproducten aan een potentiële bron van het Newcastle 
disease-virus te vermijden. 
 
 

4.3. Het eipoeder, vloeibaar heelei en de andere voedingsmiddelen op basis van verwerkte kippeneieren die worden geëxporteerd naar het 
grondgebied van de Euraziatische Economische Unie:  

- hebben geen gewijzigde organoleptische indicatoren; 
- zijn niet besmet met salmonella of bacteriële pathogenen die moeten worden gemeld aan de OIE; 
- werden niet behandeld met chemische kleurstoffen, ioniserende straling of ultraviolet licht.

4.4. Het eipoeder, het vloeibaar heelei, de albumine en andere voedingsmiddelen op basis van verwerkte kippeneieren zijn onderworpen aan een 
productieproces dat de afwezigheid van levensvatbare pathogene flora garandeert. 

4.5 De microbiologische, chemisch-toxicologische, radiologische en andere indicatoren van het eipoeder, het vloeibaar heelei, de albumine en 
andere voedingsmiddelen op basis van de verwerking van kippeneieren voldoen aan de veterinaire en sanitaire voorschriften en regels die 
van toepassing zijn op het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie.

4.6. Het eipoeder, vloeibaar heelei en de andere voedingsmiddelen op basis van verwerkte kippeneieren zijn erkend als geschikt voor humane 
consumptie. 

4.7. De integriteit van de transportverpakking van het eipoeder, het vloeibaar heelei, de albumine en andere voedingsmiddelen op basis van de 
verwerking van kippeneieren is niet beschadigd. 

4.8. De containers en verpakkingsmaterialen zijn voor eenmalig gebruik en voldoen aan de eisen van de Euraziatische Economische Unie. 

4.9. Het vervoermiddel is behandeld en voorbereid in overeenstemming met de regels van het exportland. 
 

 
Plaats /                                                                                        Datum /                                                               Stempel: 
 
Handtekening van de overheids-/officiële dierenarts: 
 
Voor- en achternaam en functie: 
 
Opmerking: De handtekening en de stempel moeten een andere kleur hebben dan het formulier. 
* Voor de lidstaten van de Europese Unie. Het pre-exportcertificaat betekent een begeleidend document (officieel certificaat) dat door de 
certificerende ambtenaar van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie is afgegeven voor verplaatsingen binnen het 
grondgebied van de Europese Unie, en waarin wordt verklaard dat de daarin vermelde producten aan veterinaire controle (toezicht) zijn 
onderworpen, en in overeenstemming met de veterinaire en sanitaire voorschriften van de Euraziatische Economische Unie  

 


