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Planten en plantaardige producten
bestemd voor consumptie

I.

IB.PHY.IN.01
01/2021

India

Toepassingsgebied

Betrokken producten

Planten en plantaardige producten bestemd voor consumptie

Betrokken parameters

Fytosanitaire vereisten; GGO-vrij

Bestemming van de producten

India

II.

Eisen van het land van bestemming

Fytosanitaire vereisten:
Invoervergunning

Ja

Eis met betrekking tot aarde
(grond) en plantenafval

De zending moet nagenoeg vrij zijn van grond, plantenafval of
bladeren

Verpakking

Houten verpakkingsmateriaal (bv. kisten, paletten) moet voldoen aan
ISPM-15

De producten dienen te voldoen aan de fytosanitaire eisen zoals vastgelegd in Plant Quarantine (Regulation
of Import into India) Order, 2003: http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/PQO_amendments.htm#.
Deze order bevat volgende bijlagen:
- Schedule IV: List of plants/planting materials and countries from where import is prohibited along
with justification.
- Schedule V: List of plants and plant materials imports of which are restricted and permissible only
by authorized institutions with additional declarations and subject to special conditions.
- Schedule VI: List of plants/plant materials permitted import with additional declarations and special
conditions.
- Schedule VII: List of plants/planting materials where imports are permissible on the basis of
phytosanitary certificate issued by the exporting country, the inspection conducted by Inspection
Authority and fumigation, if required, including all other general conditions.
De invoer van planten en plantaardige producten die opgenomen zijn in bijlage IV van de Plant Quarantine
order is verboden.
De invoer van planten en plantaardige producten die opgenomen zijn in bijlage V, VI of VII van de Plant
Quarantine Order kunnen worden toegestaan onder de in deze bijlagen beschreven voorwaarden.
Voor planten en plantaardige producten waarvoor geen invoerverbod geldt en die niet vermeld zijn in bijlage
V, VI of VII van de Plant Quarantine Order kan invoer slechts worden toegestaan nadat door de bevoegde
Indische overheid (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) op basis van een pest risk analysis (PRA)
fytosanitaire invoervoorwaarden werden vastgelegd (zie ook Algemene informatie: Fytosanitaire eisen van
derde landen en informatiebronnen).
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Vereisten inzake GGO:
Volgens Order 1-1764/FSSAI/Imports/2018 (Part 1) van de Food Safety and Standards Authority of India
(FSSAI), dienen zendingen van levensmiddelen die opgenomen zijn in onderstaande lijst vanaf 01.03.2021
bij aankomst in India voorzien te zijn van een “GGO-vrij” certificaat (zie model in bijlage 1).
De lijst van plantaardige producten waarvoor India een dergelijk verklaring eist, bevat de plantensoorten
waarvoor een GGO ergens ter wereld is toegestaan. De plantensoorten waarvoor momenteel GGO
toegelaten zijn in de EU zijn in het grijs gemarkeerd. De lijst van de EU toegelaten GGO kan worden
geraadpleegd op volgende website: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm.
Tabel 1. Lijst van producten waarvoor een GGO-vrij verklaring vereist is
1. Luzerne (Medicago sativa)
2. Appel (Malus x Domestica)
3. Koolzaad (Brassica napus)
4. Bonen (Phaseolus vulgaris)
5. Witloof (Chicorium intybus)
6. Kousenband (Vigna unguiculata)
7. Aubergine (Solanum melongena)
8. Lijn-/vlaszaad (Linum usitatissimum L.)
9. Maïs (Zea mays)
10. Meloen (Cucumis melo)
11. Papaya (Carica papaya)
12. Ananas (Ananas comosus)
13. Pruim (prunus domestica)
14. Raapzaad/Knolraap (Brassica rapa)
15. Aardappel (Solanum tuberosum)
16. Rijst (Oryza sativa)
17. Saffloer (Carthamus tinctorius)
18. Soja (Glycine max)
19. Pompoen (Cucurbita pepo)
20. Suikerbiet (Beta vulgaris)
21. Suikerriet (Saccharum sp)
22. Paprika (Capsicum annuum)
23. Tomaat (Lycopersicon esculentum)
24. Tarwe (Triticum aestivum)

III. Certificeringsvoorwaarden
Fytosanitair certificaat
Het fytosanitair certificaat kan slechts worden afgeleverd indien voldaan is aan de fytosanitaire vereisten
zoals vastgelegd in de Plant Quarantine Order.
GGO-vrij certificaat
Op vraag van de operator kan een bijkomend GGO-vrij certificaat worden afgegeven indien aan volgende
voorwaarden is voldaan:
 Het betreft een plantaardig product bestemd voor consumptie dat is opgenomen in de bovenvermelde
lijst van producten waarvoor Indië een GGO-vrij certificaat oplegt;
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Voor het betreffende product is geen GGO in de EU toegelaten;
Het product is in zijn verse staat (d.w.z. het heeft geen enkele bewerking ondergaan);
De operator kan aan de hand van de traceerbaarheidsgegevens aantonen dat het product in België
werd geteeld/geproduceerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om erop toe te zien dat alle vereiste documenten de zending
vergezellen en het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om indien nodig het GGO-vrij certificaat aan te vragen
bij de LCE. De aanvrager dient hiertoe het certificaat in te vullen en mee te sturen met zijn aanvraag voor
het fytosanitair certificaat.
Het GGO-vrij certificaat vormt geen bijlage van het fytosanitair certificaat en wordt er niet aan vastgehecht.
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