Introductie Wetgeving Douane-Unie/Rusland betreffende melk en melkproducten
Hoewel aan de totstandkoming van de selectie van wetgeving de uiterste zorg is besteed, aanvaardt ZuivelNL
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.
Inleiding
De zuivelsector is tijdens de Rusland-inspectie eind 2013 o.a. geconfronteerd met de eis dat de medewerkers
van bedrijven die betrokken zijn bij de export naar Rusland/Douane-Unie, aantoonbaar kennis moeten
hebben van de Douane-Unie en bekend moeten zijn met de eisen die door de Douane-Unie worden gesteld.
ZuivelNL heeft een introductie geschreven en een selectie gemaakt van de wetgeving betreffende melk en
melkproducten die voor de zuivelsector relevant is. In deze introductie is te lezen welke landen deelnemen
aan de Douane Unie, hoe de relevante wetgeving is ingedeeld in drie mappen en welke diensten team Export
van ZuivelNL verleent.

Wat is de Douane Unie?
Met ingang van 1 juli 2010 is de Douane Unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan van kracht
geworden. Na een transitiefase vormen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan sinds 1 januari 2012 een
gemeenschappelijke economische ruimte.

Begin 2015 is het samenwerkingsverband overgegaan in de Euraziatische Economische Unie (EAEU). De
Douane Unie is opgenomen in het rechtskader van de EAEU. Na het oprichten van de EAEU zijn Armenië en
Kirgizië officieel toegetreden tot het samenwerkingsverband.
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Achtergrondinformatie is te vinden:
http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/aa16658947a49c28.html

Welke landen nemen deel aan de Douane Unie binnen de EAEU?
De samenwerking is begonnen met Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Begin 2015 is het
samenwerkingsverband overgegaan in de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Tegelijkertijd heeft
Armenië zich officieel bij de Unie aangesloten. Tot het einde van 2015 zal Armenië slechts beperkte
vertegenwoordiging in de organisatie hebben. Kirgizië is in augustus 2015 toegetreden en volgt het pad van
Armenië.
Binnen de EA Douane-Unie wordt gestreefd naar gelijke invoerrechten en eenheid in technische, veterinaire
en fytosanitaire reguleringen. De landen zitten nog niet altijd op één lijn. Voor wat betreft Veterinaire
Certificering kunnen er nog steeds met individuele landen afspraken gemaakt worden.

Welke Veterinaire Certificaten zijn van toepassing voor de landen die deelnemen aan de Douane Unie
binnen de EAEU?
Met Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan zijn afspraken gemaakt en zijn bindende Veterinaire Certificaten
van toepassing.
Het lijkt er op dat nieuwe leden van de EAEU eerst toetreden en daarna de EAEU-regelgeving gefaseerd
implementeren.
Voor Armenië en Kirgizië is export mogelijk op basis van Veterinaire verzoekcertificaten. Het is aan de
betreffende landen om te bepalen hoe lang ze de huidige gang van zaken continueren of er voor kiezen om
een specifiek certificaat bij import verplicht te stellen.
Achtergrond informatie is te vinden:
http://www.themoscowtimes.com/business/article/armenia-joins-russia-led-eurasian-economicunion/514035.html
http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/aa16658947a49c28.html

Welke wetgeving is er?
Rusland is doorgaans de leidende partij binnen de EAEU. Er is veel Euraziatische (EA) Douane Unie wetgeving
opgesteld die te vinden is op de website van de instanties van de EAEU. De Europese Unie onderhandelt met
Rusland en de EA Douane Unie. Voor dit proces heeft de Europese Unie relevante wetgeving in het Engels
beschikbaar gesteld op haar website:
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/index_en.htm.
ZuivelNL heeft een selectie gemaakt van de wetgeving die voor de zuivelsector relevant is. Deze wetgeving is
voor zuivelbedrijven beschikbaar via Zuivelacademie/website ZuivelNL.
Voor de zuivelsector zijn drie delen met relevante wetgeving samengesteld. Uit praktische overwegingen is
gekozen voor de delen:
Map I met als inhoud de relevante wetgeving van de Douane Unie onderverdeeld in:
1 Introductie
2 Sanitaire wetgeving
3 Veterinaire wetgeving
4 Technische wetgeving
5 Overige relevante stukken
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Map II met de implementatie in Nederland van de Douane Unie wetgeving onderverdeeld in:
6 Introductie
7 Basis inspectiestukken
8 Relevante Nederlandse wetgeving
9 Certificaten m.b.t. accreditatie
10 Uitleg en overzichten m.b.t. contaminanten en residuen
11 Uitleg over hoe in Nederland de borging is geregeld m.b.t. microbiologische veiligheid
12 Overzichten m.b.t. de status van diergezondheid in Nederland en andere relevante landen
13 Uitleg over privacy wetgeving voor werknemers
Map III bestaat uit de oudste relevante Russische wetgeving. Met de komst van de wetgeving op EA Douane
Unie niveau is de oude Russische wetgeving niet komen te vervallen, deze moet daarom ook beschikbaar
blijven.
Achtergrondinformatie is te vinden:
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/index_en.htm

Waarom is er een tab indeling?
Wanneer Russische inspecteurs een Nederlands bedrijf komen inspecteren willen ze de wetgeving in
geprinte vorm aanwezig zien in het bedrijf. De verantwoordelijke medewerker moet aan de inspecteurs laten
zien dat hij of zij snel iets in de wetgeving kan opzoeken. De map en tab structuur dient hieraan bij te dragen.
We blijven voorlopig uitgaan van de situatie waarin bedrijven werken met een hardcopy van de wetgeving.
ZuivelNL zal in haar communicatie over een update van de wetgeving refereren aan de map en tab structuur.

Waarom is er naast de Russische tekst soms een Nederlandse vertaling beschikbaar en soms een Engelse
vertaling beschikbaar?
Bij de inspectie eind 2013 hebben de Russische inspecteurs aangegeven dat bedrijven in Nederland moeten
beschikken over een Nederlandse vertaling van de belangrijkste relevante wetgeving. ZuivelNL heeft daarom
de belangrijkste wetgeving naar het Nederlands laten vertalen. Voor bedrijven blijft de Engelse versie van
belang in communicatie met hun partners. De implementatie documenten zijn vaak in het Nederland
opgesteld en daar waar mogelijk ook in het Engels. Per document is gekeken of het wenselijk is deze in het
Nederlands, Engels of Russisch beschikbaar te hebben. Het bedrijfsleven kan altijd via de Themagroep Export
besluiten een extra vertaling van een document te laten opstellen.

Voor wie werkt Team Export?
Team Export verricht werkzaamheden voor bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL.
Bij het onderdeel Leden & partners kunt u zien welke partijen leden en partners zijn. Alleen leden en
partners hebben toegang tot de wetgeving. Zie: http://www.zuivelnl.org/zuivelnl/leden-partners/

Toegang tot de wetgeving
De wetgeving wordt vanaf 2015 alleen nog maar digitaal beschikbaar gesteld via Zuivelacademie.
Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en voor
de daartoe opleidende scholen en opleiders. Zie voor meer informatie de folder:
http://www.zuivelacademie.nl/folderzuivelacademie.pdf
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Bedrijven (leden of partners ZuivelNL) kunnen toegang krijgen tot Zuivelacademie via ZuivelNL.
Een inlogcode kan worden aangevraagd bij het Team Export van ZuivelNL. Hiermee kan worden ingelogd via
www.zuivelnl.org, Onderdeel Export, Wetgeving: http://www.zuivelnl.org/themas/export/wetgeving/

Training
Er is een PowerPoint presentatie beschikbaar waar in hoofdlijnen de werking van de Douane-Unie wordt
uitgelegd. In deze presentatie zijn 12 basisvragen opgenomen om het principe van de EU- en DU-eisen met
werknemers door te nemen.

Wijzigingen in de wetgeving
Indien er wijzigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd ontvangt u hiervan bericht via een Nieuwsbrief van
het Team export.

Contact
Voor vragen of het aanvragen van een inlogcode kunt u contact opnemen met:
Brenda McArthur
o.a. China, Brazilië
export@zuivelnl.org
Karen Spruijt–de Gelder
o.a. Rusland, Indonesië
export@zuivelnl.org
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