Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor export

Planten en plantaardige producten
bestemd voor consumptie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IB.PHY.UK.02
Mei 2022

Verenigd Koninkrijk

Geldigheidsperiode .................................................................................................................... 1
Definities en afkortingen ........................................................................................................... 1
Toepassingsgebied ..................................................................................................................... 1
Wetgevingen en andere referenties ............................................................................................ 1
Fytosanitaire eisen van het land van bestemming ..................................................................... 2
5.1 Algemene fytosanitaire eisen voor groenten en fruit .......................................................... 2
5.2 Specifieke fytosanitaire eisen ............................................................................................ 2
Controle en certificatie .............................................................................................................. 2
6.1 Minimale vereisten die dienen te zijn opgenomen in het ACS om in aanmerking te
komen voor verminderde materiële inspecties ........................................................................... 3
6.2 Certificeringsaanvraag ........................................................................................................ 4

1. GELDIGHEIDSPERIODE
Versie
September 2021
Mei 2022

Geldig vanaf:
27/09/2021
25/05/2022

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
ACS
EU
FAVV
HACCP
IB
ISPM
VK

Autocontrolesysteem
Europese Unie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Hazard Analysis of Critical Control Points
Instructiebundel
Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen
Verenigd Koninkrijk

3. TOEPASSINGSGEBIED
Betrokken producten
Betrokken parameters
Bestemming van de producten

Groenten en fruit (uitgezonderd aardappelen)
Fytosanitaire vereisten - fytopathogene plaagorganismen
Verenigd Koninkrijk (exclusief Noord-Ierland)

4. WETGEVINGEN EN ANDERE REFERENTIES
•

Module GM1 Export naar derde landen - Aanvullende module bij de autocontrolegidsen (Module
GM1)

•

Omzendbrief met betrekking tot de afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer
(PCCB/S4/1604537)

•

The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020
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5. FYTOSANITAIRE EISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING
5.1 Algemene fytosanitaire eisen voor groenten en fruit
Invoervergunning
Eis met betrekking tot aarde
(grond) en plantenafval
Verpakking

Neen
De zending moet nagenoeg vrij zijn van grond, plantenafval of
bladeren
Houten verpakkingsmateriaal (bv. kisten, paletten) moet voldoen aan
ISPM-15.

5.2 Specifieke fytosanitaire eisen
De fytosanitaire eisen voor de invoer van planten en plantaardige producten in het Verenigd Koninkrijk (VK)
zijn vastgesteld door de omzetting van de EU-plantgezondheidsverordening in nationale wetgeving, The
Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020. In Schedule 7, Annex 7
worden de eisen voor planten en plantaardige producten uit derde landen beschreven.
Vanaf de volgende fase van het Border Operating Model 1 juli 2022 moet bijna elke zending van verse
groenten en fruit vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Voor groenten (behalve
consumptieaardappelen) en fruit van EU-oorsprong zijn geen specifieke invoereisen van toepassing (een
fytosanitair certificaat zonder aanvullende verklaring volstaat). De implementatie van deze fase wordt
uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.
Bij wederuitvoer van groenten en fruit van niet-EU oorsprong zijn mogelijks wel specifieke invoereisen van
toepassing (zie Schedule 7, Annex 7). Op het fytosanitair certificaat dient de aanvullende verklaring zoals
opgelegd in de wetgeving van het VK in tekstvorm te worden opgenomen, aangevuld met de referentie van
het artikel in kwestie.
De volgende plantaardige producten bestemd voor consumptie zijn niet gereglementeerd en mogen zonder
fytosanitair certificaat ingevoerd worden (zie Schedule 10, Annex 11 Part C): ananas, kiwi, kokosnoot, fruit
en bladeren van Citrus sp. L., kumquat, bittere sinaasappel, persimmon, doerian, banaan en weegbree,
mango, dadels, passievrucht en guava. Ook fruit en groenten die bewerkt en verpakt zijn (bv. versneden
soepgroenten, geraspte wortels, diepvriesmateriaal…) kunnen zonder fytosanitair certificaat ingevoerd
worden.

6. CONTROLE EN CERTIFICATIE
Om steekproefsgewijze materiële controles mogelijk te maken voor zendingen van groenten en fruit van EUoorsprong, waarvoor het VK geen specifieke eisen oplegt, heeft het FAVV een alternatief
certificeringssysteem voorzien. De certificering gebeurt in voorkomend geval op basis van gegevens die zijn
verkregen uit het autocontrolesysteem (ACS) van de operator, aangevuld met en bevestigd door de
resultaten van regelmatige officiële controles. Om in aanmerking te komen voor dit certificeringssysteem
dient de operator de noodzakelijke procedures, instructies en formulieren (of andere documentatie) om te
voldoen aan de vereisten voor export naar het VK op te nemen in zijn ACS en te implementeren en het ACS
te laten valideren in het kader van export naar derde landen (zie punt 6.1).
! Enkel zendingen waarbij voldaan is aan volgende voorwaarden komen in aanmerking voor een
verminderde frequentie van materiële controle voor export:
-

verse groenten en fruit van EU-oorsprong, waarvoor het VK geen specifieke vereisten oplegt,
EN
operator verantwoordelijk voor de zending beschikt over een gevalideerd ACS inclusief een
luik export (validatie ACS is niet noodzakelijk voor andere operatoren betrokken in de keten).
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In alle andere gevallen is de normale certificeringsprocedure van toepassing.

6.1 Minimale vereisten die dienen te zijn opgenomen in het ACS om in
aanmerking te komen voor verminderde materiële inspecties
Enkel operatoren met een gevalideerd ACS komen in aanmerking voor een vermindering van de materiële
inspecties van zendingen groenten en fruit van EU-oorsprong bestemd voor export naar het VK. Deze
validatie betreft de vereisten voor het ACS in het kader van export naar derde landen zoals beschreven in
de Module GM1 (2020/1278/PCCB).
De volgende voorwaarden moeten door de operator in het ACS geïntegreerd en geïmplementeerd worden:
1) De operator stelt (een) verantwoordelijke(n) aan voor het controleren van zendingen voor export
naar het VK. Hij/zij moet(en) deze taak onafhankelijk kunnen uitvoeren en mag(mogen) hierbij niet
door het bedrijf onder druk gezet worden. Er is een schriftelijke verklaring over zijn/haar (hun)
verantwoordelijkheid op het vlak van de fytosanitaire controles voor export naar het VK. De
verantwoordelijke(n) beschikt(ken) over de nodige kennis en expertise voor het visueel herkennen
van plaagorganismen en in het bijzonder quarantaine organismen opgenomen in Schedule 1 - Annex
2 en Schedule 2 – Annex 2A die op de betrokken groenten en fruit kunnen voorkomen.
2) Elke zending wordt voorafgaand aan de certificeringsaanvraag gecontroleerd door de
verantwoordelijke(n) van het bedrijf op:
• de afwezigheid van quarantaine organismen en andere plaagorganismen;
• de afwezigheid van grond en plantenafval of bladeren;
• conformiteit met ISPM-15 van houten verpakkingsmateriaal.
Per partij (vruchten/groenten afkomstig van eenzelfde productieplaats) en per soort dient een
minimum van 2% van de verpakkingen visueel geïnspecteerd te worden. Verdachte
vruchten/groenten plus minimaal 20 stuks verdeeld over de verschillende partijen in de zending
dienen te worden doorgesneden voor de detectie van interne schadelijke organismen. In geval van
twijfel betreffende de aanwezigheid van schadelijke organismen moet een meer grondige controle
uitgevoerd worden, hetgeen een inspectie van bijkomende verpakkingen en het doorsnijden van
bijkomende vruchten/groenten omvat. Bij vaststellen of het vermoeden van de aanwezigheid van
schadelijke organismen worden monsters genomen voor analyse door een erkend labo 1.
Indien er door het VK gereglementeerde organismen worden vastgesteld mag de zending niet meer
aangeboden worden voor certificering voor export naar het VK.
Voor andere niet-conformiteiten wordt de betrokken partij niet aangeboden voor export tenzij de
nodige maatregelen worden getroffen om ervoor de zorgen dat de zending conform is. Pas na
hercontrole met gunstig resultaat kan de zending worden aangeboden voor export.
3) Het resultaat van de controles en de genomen maatregelen worden geregistreerd en omvat ten
minste: identificatie en hoeveelheid van het product, de ontvangstdatum, datum van controle, de
identificatie van de vestigingseenheid van het bedrijf van herkomst en van het bedrijf van
bestemming, resultaat van de controles, in voorkomend geval de niet-conformiteiten en maatregelen
die werden genomen.
Het uittreksel van het register wordt voorgelegd aan het FAVV bij het aanvragen van het fytosanitair
certificaat. Bij niet-conformiteiten dient zowel het resultaat van de initiële controle als van de
hercontrole te worden voorgelegd.
Bovenop het hierboven vermelde gaat er ook specifieke aandacht naar het toepassen van hygiëne- en
traceerbaarheidsprocedures en de meldingsplicht zoals aangegeven in Module GM1 (2020/1278/PCCB):
• Er zijn procedures vastgelegd en geïmplementeerd volgens hygiënevoorschriften gebaseerd op
1

https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp
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HACCP-principes;
•

•

De operator staat in voor de traceerbaarheid en houdt per zending een register bij met de
volgende informatie: lotnummer, identificatie en hoeveelheid van het product, de
ontvangstdatum, de identificatie van de vestigingseenheid van het bedrijf van herkomst en van
het bedrijf van bestemming, exportdatum, nummer van het exportcertificaat, het resultaat van de
controles en de genomen maatregelen;
De operator brengt het Agentschap op de hoogte als hij van mening is of redenen heeft om aan
te nemen dat een product dat hij verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van
mens, dier of plant. Hij stelt het Agentschap in kennis van de maatregelen die hij heeft genomen
om risico’s te voorkomen.

Gedurende de audit in het kader van de validatie van het deel “Export” van het ACS, verifieert de auditor of
de operator over adequate procedures beschikt om te voldoen aan de voorwaarden voor exportcertificering
naar het VK en of deze consequent worden toegepast met het oog op verminderde materiële controles. Het
is de verantwoordelijkheid van de operatoren om aan de OCI te melden voor welke “product(groep)–land”combinatie de exportvoorwaarden dienen geauditeerd te worden.

6.2 Certificeringsaanvraag
De aanvraag bij het FAVV tot exportcertificering gebeurt zoals beschreven in de Omzendbrief met betrekking
tot de afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer (PCCB/S4/1604537). Voor operatoren
die beschikken over een gevalideerd ACS en die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid tot
verminderde materiële controles, dient deze aanvraag bijkomend vergezeld te gaan van:
-

het uittreksel van het register met de resultaten van de controles uitgevoerd door de operator zoals
hierboven beschreven (onder de voorwaarde 3 van 6.1);
de status van het ACS (validatie inclusief het deel “Export” voor verse groenten en fruit bestemd aan
het VK). Daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen inzake overgangsperiode die
beschreven zijn in de generieke module GM1 “Export naar derde landen” en de criteria opgenomen
in deze IB. 2

Indien tijdens de steekproefsgewijze controles van zendingen door het FAVV niet-conformiteiten worden
vastgesteld, worden de daaropvolgende zendingen onderworpen aan de normale inspectiefrequentie. De
operator dient een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de niet-conformiteit en de nodige corrigerende
maatregelen te treffen en die voor te leggen aan de LCE alvorens opnieuw in aanmerking te kunnen komen
voor de steekproefsgewijze materiële controle zoals beschreven in deze instructie.

2

Een verificatie kan gebeuren aan de hand het auditrapport en het ACS certificaat.
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