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2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
ACS
FAVV
IB
ISPM
MD

Autocontrolesysteem
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Instructiebundel
Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen
Moldavië

3. TOEPASSINGSGEBIED
Betrokken producten
Betrokken parameters
Bestemming van de producten

Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong
Pesticiden, nitraat
Moldavië

4. VEREISTEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING
4.1 Algemene vereisten voor groenten en fruit
Invoervergunning
Vereiste met betrekking tot aarde
(bodem)
Verpakking

Afhankelijk van het product - waarschijnlijk
Geen informatie
De houten kisten/paletten moeten in overeenstemming zijn met de
ISPM 15

4.2 Specifieke eisen voor verse levensmiddelen van plantaardige
oorsprong
4.2.1

Wetgeving

Overeenkomstig Wet nr.119 van 22.06.2004 van de Republiek Moldavië betreffende
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, moeten verse groenten en fruit die bestemd zijn om te
worden uitgevoerd naar Moldavië vergezeld gaan van een officieel document of een certificaat dat werd
afgeleverd door de bevoegde autoriteiten.
Het certificaat moet de veiligheid van de producten garanderen door aan te tonen dat de toegelaten
maximale residulimieten voor pesticiden en het nitraatgehalte worden nageleefd. Deze limieten zijn
vastgelegd in de Moldavische gezondheidsverordening nr.1191 van 23/10/2010 betreffende de maximaal
toegelaten residulimieten in gewasbeschermingsmiddelen, levensmiddelen en diervoeders van dierlijke en
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niet-dierlijke oorsprong en Regeringsbesluit nr. 115 van 08.02.2013 betreffende de controle op nitraten in
diervoeders van niet-dierlijke oorsprong.
4.2.2

Gezondheidscertificaat

Om te certificeren dat de uitgevoerde producten voldoen aan de voormelde eisen, kan het
gezondheidscertificaat voor de export van voedingsmiddelen en andere producten worden gebruikt.
Gezondheidscertificaat: EX.DAL.AA.01.02 (PDF) - (15/12/2017) - Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder
In punt 2 moet de volgende bijkomende verklaring worden toegevoegd in het Engels: “The current lot of
foodstuffs, according to the results of the Analytical Report, complies with the maximum residue levels
(MRL) of pesticides and nitrates соntent, approved by the national legislation of Moldova.”
Dit gezondheidscertificaat moet vergezeld gaan van de resultaten van de labotesten die worden afgeleverd
door een laboratorium dat is goedgekeurd door het FAVV (of een notarieel bekrachtigd of gewaarmerkt
afschrift van deze resultaten). De lijst van goedgekeurde laboratoria is beschikbaar op de website van het
FAVV via het volgende adres : http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/
Bij de certificeringsaanvraag moet de operator de certificerende agent een rapport bezorgen over de
analyses die werden uitgevoerd op iedere te exporteren partij. Dit rapport moet aantonen dat de in de
wetgeving vastgelegde normen worden nageleefd. De operator moet erop toezien dat het nummer van de
geanalyseerde partijen wordt vermeld in het rapport. De betreffende Moldavische wetgeving moet (met
name wat de relevante MRL betreft) ook worden verstrekt aan de certificerende agent in een taal die hij
begrijpt (officiële vertaling). De analyseresultaten mogen de standaarden/normen van Moldavië niet
overschrijden. Ze moeten dus gelijk aan of lager zijn dan de norm.

5. AUTOCONTROLESYSTEEM
De Belgische uitvoerders die betrokken zijn bij de verzending naar Moldavië van producten vermeld in punt
3 moeten de invoereisen van Moldavië kennen en de geldende procedures volgen om te waarborgen dat
de producten in overeenstemming zijn met die eisen.
Daartoe moet de uitvoerder beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) voor zijn
activiteiten die verband houden met de uitvoer naar Moldavië. In het ACS, dat al dan niet kan worden
gebaseerd op de sectorgids G-014 waarin een hoofdstuk is gewijd aan export, moet een specifieke
procedure worden opgenomen die is opgesteld door de operator teneinde op de hoogte te zijn van de
specifieke eisen voor Moldavië en zich hieraan te houden.
De uitvoerder dient deze procedure toe te passen en de toepassing ervan dient gunstig geauditeerd te zijn
door een erkende OCI of door het FAVV tijdens een audit van het autocontrolesysteem. De procedures
moeten ook in overeenstemming zijn met de voorwaarden die het FAVV heeft vastgesteld (omzendbrieven,
instructies, enz.).
Aangezien deze audits plaatsvinden volgens een bepaalde frequentie, kan worden aanvaard dat het
hoofdstuk "export" in het ACS wordt gevalideerd bij de eerstvolgende audit.
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