Tabak

I.

II.

Sri Lanka

DEFINITIES
Quarantaine

Officiële afzondering van gereglementeerde artikelen,
plaagorganismen of nuttige organismen voor inspectie, analyse,
behandeling, observatie of onderzoek (ISPM-5)

Intermediaire quarantaine

Quarantaine in een ander land dan het land van oorsprong of
bestemming (ISPM-5)

Quarantainestation

Officieel centrum voor het in quarantaine houden van planten,
plantaardige producten of andere gereglementeerde artikelen,
met inbegrip van nuttige organismen, die aan quarantaine
onderworpen zijn (ISPM-5)

Quarantaineperiode

Periode waarin alle uit te voeren producten die deel uitmaken
van een zending of meerdere zendingen zonder onderbreking
in een quarantainestation worden gehouden

“All-in”

Alle producten worden tegelijkertijd binnengebracht in het
quarantainestation

“All-out”

Alle producten verlaten tegelijkertijd het quarantainestation

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving
Gedroogde tabak (Nicotiana
tabacum) die afkomstig is uit
landen waar de ziekte “South
American Leaf Blight (SALB) of
rubber” (Microcyclus ulei)
aanwezig is

III.
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GN-code
2401

Land
Sri Lanka

EISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING

Invoervergunning

Ja

Eis met betrekking tot aarde
(grond) en plantenafval

De zending moet vrij zijn van grond, insecten, onkruidzaden,
schadelijke micro-organismen en mag niet meer dan 1% vreemde
stoffen bevatten

Verpakking

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

De operator dient bij het aanvragen van een fytosanitair certificaat een geldige invoervergunning voor
te leggen. De invoervereisten worden in detail vermeld op de invoervergunning.
Sri Lanka legt voor zendingen van gedroogde tabak afkomstig uit landen waar de ziekte “South
American Leaf Blight (SALB) of rubber” (Microcyclus ulei) aanwezig is, onder andere, op dat:
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De tabak wordt onderworpen aan een intermediaire quarantaineperiode van minstens 6
maanden in een land dat vrij is van deze ziekte (buiten de regio Azië-Pacific) vóór wederuitvoer
naar Sri Lanka.
De zendingen tabak worden herverpakt in nieuwe verpakkingen alvorens ze het
quarantainestation verlaten.
De zendingen vergezeld gaan van een kopie van het originele fytosanitaire certificaat dat werd
afgeleverd door de NPPO van het land van oorsprong met de volgende vermeldingen:
a. De botanische namen van de gedroogde tabaksbladeren (met inbegrip van de variëteiten
indien nodig);
b. De plaats en het land van oorsprong van de tabak;
c. De aanvullende verklaring “The consignment is free from Microcyclus ulei.”
De zendingen ook vergezeld moeten gaan van een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer dat
werd afgeleverd door de NPPO van het land waar het quarantainestation van de intermediaire
quarantaine gelegen is. De volgende gegevens moeten worden vermeld op het
wederuitvoercertificaat:
a. De botanische namen van de gedroogde tabaksbladeren (met inbegrip van de variëteiten
indien nodig);
b. De plaats en het land van oorsprong van de tabak;
c. Fumigatiebehandeling met fosfine (aluminiumfosfide) aan een concentratie van 1-2 g/m³
gedurende een periode van 3 dagen aan omgevingstemperatuur;
d. De aanvullende verklaringen: “The consignment is tested and found to be free of live form
of Microcyclus ulei. The consignment has been stored in an intermediate plant quarantine
station for a minimum of 6 month period.”

Tijdelijke vrijstelling:
De bevoegde autoriteiten van Sri Lanka hebben besloten tot een tijdelijke vrijstelling van enkele van de
hierboven vermelde fytosanitaire voorwaarden. De volgende voorschriften zijn tijdelijk van toepassing
totdat herziene voorwaarden zijn vastgesteld en meegedeeld aan de Belgische NPPO:
-

-

-

Indien de zendingen niet aan een intermediaire quarantaine kunnen worden onderworpen, moet
de tabak gedurende ten minste 6 maanden in een EU-land worden opgeslagen (geen officiële
afzondering).
Indien van toepassing moet aan het fytosanitair certificaat voor wederuitvoer (of uitvoer) de
aanvullende verklaring “The consignment has been stored in an EU country for a minimum of 6
months period ” worden toegevoegd.
Het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong of een gewaarmerkte kopie van dit
certificaat moet, indien beschikbaar, de zending vergezellen, maar is niet verplicht.
De aanvullende verklaring "The consignment is free from Microcyclus ulei " op het fytosanitair
certificaat van het land van oorsprong is ook niet vereist.
Zendingen die wederuitgevoerd worden zonder fytosanitair certificaat van het land van
oorsprong of gewaarmerkte kopie van dit certificaat, moeten vergezeld gaan van een fytosanitair
certificaat van uitvoer en niet van wederuitvoer.
Herverpakking met nieuwe verpakking is niet vereist.

De overige vermelde fytosanitaire voorschriften blijven van toepassing.
Na de opslag die minstens zes maanden duurt, moet de tabak bij (weder)uitvoer worden onderworpen
aan een inspectie door het FAVV om na te gaan of er geen gereglementeerde plaagorganismen
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aanwezig zijn. Er moet tijdens deze inspectie ook een bemonstering en een analyse per partij worden
uitgevoerd door het FAVV om de afwezigheid van Microcyclus ulei te garanderen. Deze aanvraag dient
te worden ingediend bij de LCE volgens de gebruikelijke modaliteiten zoals beschreven in de
omzendbrief PCCB/S4/1604537.

IV.

INTERMEDIAIRE QUARANTAINE

De quarantaine moet plaatsvinden in een door het FAVV goedgekeurd quarantainestation.

“All-in all-out” principe
Het basisprincipe van een quarantaine is het “all-in/all-out” principe. Met andere woorden alle producten
moeten tegelijkertijd in quarantaine worden gebracht en de quarantaine ook tegelijkertijd verlaten.
Er mag geenszins worden afgeweken van het “all-in” principe. Er mag geen enkel product worden
toegevoegd zodra de quarantaine van start is gegaan.
Er mag worden afgeweken van het “all-out” principe indien de producten aangeboden voor quarantaine
op verschillende tijdstippen worden uitgevoerd als onderdeel van verschillende subpartijen. De operator
houdt een register bij van de inkomende en uitgaande producten om de traceerbaarheid ervan te
garanderen.
Na de quarantaineperiode die minstens zes maanden duurt en vóór de herverpakking, moet de
opgeslagen tabak worden onderworpen aan een inspectie door het FAVV om na te gaan dat er geen
gereglementeerde plaagorganismen aanwezig zijn. Er moet tijdens deze inspectie ook een
bemonstering en een analyse per partij worden uitgevoerd door het FAVV om de afwezigheid van
Microcyclus ulei te garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om een aanvraag voor
inspectie in te dienen bij de LCE. De operator moet ervoor zorgen dat deze aanvraag tijdig wordt
ingediend (d.w.z. binnen een termijn van 1 maand vóór de uitvoer om de organisatie van de inspectie
mogelijk te maken). Deze aanvraag mag per mail worden ingediend bij de LCE.

Procedure voor de goedkeuring van een quarantainestation
A. Initiële goedkeuring van een quarantainestation
Een quarantainestation moet door de LCE zijn goedgekeurd alvorens in dit station producten voor
quarantaine kunnen worden binnengebracht. De toelating is geldig voor een periode van maximaal 3
jaar, waarna een verlenging kan worden aangevraagd.
Ongeacht of het gaat om een initiële aanvraag of een aanvraag tot verlenging, moet een
goedkeuringsaanvraag per mail worden ingediend bij de LCE (Export.[LCE]@favv.be) door middel van
het specifieke formulier dat op de website van het FAVV staat gepubliceerd.
- Het indienen van een goedkeuringsaanvraag bij de LCE valt onder de verantwoordelijkheid van
de operator.
- In het specifieke geval van de aanvraag voor verlenging, moet de operator ervoor zorgen dat
deze aanvraag tijdig wordt ingediend (d.w.z. binnen een termijn van 1 maand voor het vervallen
van de lopende goedkeuring om een inspectie te kunnen organiseren vóór de vervaldatum).
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De goedkeuring afgeleverd door de LCE moet steeds worden verlengd in de volgende gevallen:
- de geldigheid van de goedkeuring komt te vervallen;
- de infrastructuur van het quarantainestation wordt gewijzigd tijdens de geldigheidsduur van de
goedkeuring;
- de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het quarantainestation die in deze
instructiebundel worden vermeld, worden gewijzigd tijdens de geldigheidsduur van de
goedkeuring.

B. Voorwaarden voor de goedkeuring van een quarantainestation
Een quarantainestation wordt pas goedgekeurd door de LCE na een gunstige inspectie door de LCE.
Deze inspectie is erop gericht na te gaan of de voorwaarden die in deze instructiebundel worden
vermeld goed worden nageleefd.
Indien door een geval van overmacht de inspectie die wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag
voor verlenging van de goedkeuring, niet kan worden uitgevoerd door de LCE vóór de vervaldatum van
de lopende goedkeuring, dan kan de geldigheid van de lopende goedkeuring worden verlengd totdat de
nieuwe inspectie kan worden uitgevoerd.
Iedere quarantaine van producten kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd door de LCE. Deze
controle is erop gericht na te gaan of de voorwaarden vermeld in deze instructiebundel goed worden
nageleefd.
Alle kosten (analyses, inspectie(s), aanpassingen aan de infrastructuur, enz.) zijn ten laste van
de operator.

C. Specifieke voorwaarden voor de goedkeuring van het quarantainestation
C

NC

Infrastructuur
Het quarantainestation is afgescheiden van de rest van het gebouw en de omvang ervan
is afgestemd op de aard en de hoeveelheid van de inkomende goederen.
Indien verschillende partijen in quarantaine worden gebracht, dan moeten ze fysiek van
elkaar kunnen worden gescheiden.
Het lokaal moet afgeschermd zijn van verontreinigingen van buitenaf (openingen,
ventilatie).
Het lokaal is aangepast aan de uitvoering van de materiële controles.
Uitrusting
Adequate verlichting
Aanwezigheid van inspectietafels.
Aanwezigheid van materiaal om de lokalen en de gebruikte uitrusting te reinigen en, indien
nodig, te ontsmetten.
Exploitatie
Beschikken over systemen of procedures die toelaten om de traceerbaarheid te
garanderen:
- registratie van inkomende producten: de aard, identificatie en de hoeveelheid van
het product, de ontvangstdatum.
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registratie van de uitgaande producten: de aard, de identificatie en de hoeveelheid
van het product, de leveringsdatum.
De operator moet ook het verband kunnen leggen tussen de inkomende en de uitgaande
producten.
Beschikken over een register waarin de reinigings- en ontsmettingsoperaties van de lokalen
zijn vastgesteld.
Het FAVV onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer de operator van mening is dat er
redenen zijn om aan te nemen dat een product dat hij heeft opgeslagen schadelijk kan zijn
voor de gezondheid van mensen, dieren of planten.

V.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

De informatie die aan de certificeringagent moet worden voorgelegd bij het aanvragen van het
fytosanitaire certificaat voor wederuitvoer voor een specifieke zending is als volgt:
-

-

De geldige invoervergunning (IP);
De informatie, zoals voorzien in de IP:
o Indien beschikbaar, een kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong
met de door Sri Lanka opgelegde vermeldingen (zie punt III van de instructiebundel);
o Bewijs van behandeling:
 Certificaat van behandeling indien uitgevoerd in België; of
 Vermelding van de behandeling op het fytosanitair certificaat van het land van
oorsprong indien deze daar werd uitgevoerd;
o Analyseresultaat van de door het FAVV genomen monsters na afloop van de
quarantaine/opslag voor M. ulei per betrokken lot;
Bewijs dat de betrokken zending gedurende ten minste 6 maanden in een EU-land of in een
door het FAVV goedgekeurd quarantainestation werd opgeslagen (kopie register).
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