
MEMORANDUM 

betreffende de fytosanitaire certificering van planten en plantaardige producten die bestemd zijn voor 

uitvoer vanuit de EG naar de Russische Federatie 

 

1)  Harmonisatie op EG-niveau van de inhoud van fytosanitaire certificaten 

 

a) De inhoud van het geharmoniseerde fytosanitaire certificaat is gebaseerd op het IPPC-model . 

 

b) Het ontwerp en de kleur van het papier en de kleur van de drukinkt moeten van hetzelfde type zijn en  

geharmoniseerd in overeenstemming met de EG-richtlijn inzake plantenziekten. 

 

c) Het drukken en de afgifte van fytosanitaire certificaten behoren tot de verantwoordelijkheid van de 

lidstaten 

 

d) Fytosanitaire certificaten worden ingevuld in het Engels en/of een andere taal die door het 

importerende land wordt aanvaard. Wanneer formulieren in een andere nationale taal dan het Engels 

worden gedrukt, wordt een Russische vertaling afgedrukt op de voorkant van het formulier. Wanneer 

formulieren in het Engels worden gedrukt, wordt een Russische vertaling afgedrukt op de voorkant of 

op de achterkant van het formulier. 

 

e) Fytosanitaire certificaten worden gedrukt op papier met een watermerk. Elke lidstaat gebruikt een 

uniek watermerk.  De NPPO's  nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het watermerk 

alleen voor officiële doeleinden wordt gebruikt 

 

f) Elke lidstaat gebruikt een uniek stempel, dat evenwel verwijzingen mag bevatten naar de afgevende 

instantie (bv. nummers en/of afkortingen). 

 

g) Het officiële stempel wordt niet vooraf op de fytosanitaire certificaten gedrukt . 

 
h) De NPPO draagt er zorg voor dat alle certificaten een identificatienummer hebben zodat ze traceerbaar 

zijn. Dit nummer wordt voorafgegaan door de letters "EC" en gevolgd door de ISO-tweecijfercode van 
de afgevende lidstaat. Het identificatienummer of een ander volgnummer dat een blanco fytosanitair 
certificaat identificeert, wordt vooraf gedrukt op het blanco certificaat zodat zowel gebruikte als niet-
gebruikte certificaten kunnen worden nagespoord. Het systeem waarmee gebruikte en niet-gebruikte 
certificaten worden geregistreerd, maakt het mogelijk om aan de hand van het nummer de ambtenaar 
van de NPPO te identificeren aan wie blanco certificaten werden verstrekt om te gebruiken. 
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2) Algemene regels voor de afgifte van fytosanitaire certificaten 
 

a) De NPPO’s treffen maatregelen om te voorkomen dat certificaten worden afgegeven vóór de 
inspectie en de afhandeling. Dergelijke maatregelen kunnen elektronische doorgifte van data 
door exporteurs aan de NPPO omvatten zodat certificaten door de NPPO kunnen worden 
gedrukt vóór de inspectie. Alle handgeschreven toevoegingen worden gecertificeerd door de 
inspecteur (stempel en handtekening). 

 
b) De certificaten worden afgehandeld (gecontroleerd, gedateerd, ondertekend en afgestempeld) na 

de fytosanitaire inspectie door een officiële inspecteur van de NPPO. 
 
c) De NPPO draagt er zorg voor dat er een duidelijk en traceerbaar verband is tussen elk afgegeven 

fytosanitair certificaat en de bijbehorende zending. Dit kan bijvoorbeeld door op het 
fytosanitaire certificaat het nummer te vermelden van de vlucht, het schip, de container, de 
vrachtwagen of de oplegger, enz. waarmee de zending wordt vervoerd, indien bekend, alsmede 
de merktekens of een adequate beschrijving van de verpakkingen, indien nodig. Met name de 
nummers van de opleggers of de containernummers moeten, indien bekend, altijd worden 
verstrekt. merktekens (zoals stickers of labels) moeten worden aangebracht wanneer er geen 
andere middelen beschikbaar zijn zodat er een duidelijk en traceerbaar verband tussen elk 
afgegeven fytosanitair certificaat en de bijbehorende zending bestaat. 

 
d) Bij het certificeren van snijbloemen moet bij de nummers ook het nettogewicht worden vermeld 

voor zover het gewicht op het oorspronkelijke certificaat voorkomt. De rubriek “Number and 
description of packages” (Aantal en omschrijving der colli) moet voldoende gedetailleerd 
worden ingevuld zodat de NPPO van het importerende land de zending en alle componenten 
ervan kan identificeren en indien nodig de omvang kan controleren. Containernummers en/of 
nummers van treinwagons mogen aan de beschrijving van de verpakkingen worden toegevoegd 
en hier worden vermeld, indien bekend. Er moet ook een voldoende beschrijving van het 
product worden gegeven en ook de hoeveelheid moet zo nauwkeurig mogelijk worden 
opgegeven zodat de ambtenaren in het importerende land de inhoud van de zending terdege 
kunnen nagaan. Indien mogelijk moeten internationaal erkende eenheden en termen worden 
gebruikt. Het is mogelijk dat verschillende fytosanitaire eisen gelden naargelang van het 
eindgebruik of de toestand van het product. 

 
e) Om traceerbaarheid te garanderen houdt de NPPO gegevens bij van alle blanco fytosanitaire 

certificaten die worden gedrukt en/of onder de inspecteurs verspreid. De NPPO houdt ook 
gegevens bij van alle afgegeven fytosanitaire certificaten, ook beschadigde of geannuleerde 
certificaten, gedurende tenminste een jaar na de datum van afgifte. De NPPO zorgt ervoor dat 
alle blanco fytosanitaire certificaten veilig worden opgeslagen en behandeld. 

 

 

f) Een fytosanitair certificaat mag alleen worden afgegeven als is voldaan aan de eisen van het 
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importerende land. De Russische Federatie is verantwoordelijk voor het bijwerken van de 

informatie over haar fytosanitaire eisen bij invoer. 

 

 

3)  Transport van zendingen binnen de EG vóór export 

 

 Met betrekking tot de fytosanitaire status van zendingen 1 die bestemd zijn voor de Russische 

Federatie, moet hetzelfde beschermingsniveau gelden voor zendingen die afkomstig zijn uit EG-

landen als voor zendingen afkomstig uit niet-EG-landen. 

 

Als een voor levering aan de Russische Federatie bestemde zending opgedeeld wordt en de daarbij 

verkregen zendingen geëxporteerd worden, moeten deze zendingen vergezeld gaan van fytosanitaire 

certificaten voor wederuitvoer (re-export) en van echt verklaarde kopieën van het originele fytosanitair 

certificaat. 

 

Wanneer een zending in een land wordt ingevoerd en vervolgens naar een ander land wordt 

uitgevoerd, moet de NPPO een fytosanitair certificaat van wederuitvoer afgeven. De NPPO moet 

alleen een certificaat afgeven bij uitvoer van een ingevoerde zending als de NPPO er zeker van is dat 

aan de eisen van het importerende land is voldaan. Certificering bij wederuitvoer is ook nog mogelijk 

als de zending werd opgeslagen, opgedeeld, met andere zendingen werd gecombineerd of opnieuw 

werd verpakt, op voorwaarde dat ze niet werd blootgesteld aan besmetting of aantasting door 

schadelijke organismen. Het oorspronkelijke fytosanitair certificaat of een echt verklaarde kopie ervan 

moet de zending vergezellen.  

 

Als de voor levering aan de Russische Federatie bestemde zending werd blootgesteld aan  besmetting 

of aantasting door schadelijke organismen, werd geschonden, haar integriteit of identiteit verloor of zo 

werd verwerkt dat de aard ervan is veranderd, moet de NPPO een fytosanitair certificaat afgeven en 

geen fytosanitair certificaat voor wederuitvoer. Het land van oorsprong moet nog steeds op het 

fytosanitair certificaat worden vermeld. De NPPO moet er zeker van zijn dat aan de voorschriften van 

het importerende land is voldaan. 

 
Als de voor de Russische Federatie bestemde zending gedurende een bepaalde tijd werd geteeld 

(afhankelijk van het betreffende product maar doorgaans één teeltseizoen of meer) mag worden 

aangenomen dat het land van oorsprong van de zending veranderd is. 

 

Als een voor levering aan de Russische Federatie bestemde zending niet wordt ingevoerd maar in 

 
7352/05  PL/sla 3 
 DG B II   NL 



doorvoer is in een land en daarbij niet  wordt blootgesteld aan besmetting of aantasting  door 

schadelijke organismen, moet de NPPO geen fytosanitair certificaat noch een fytosanitair certificaat 

voor wederuitvoer afgeven. Als een zending echter wel wordt blootgesteld aan besmetting of 

aantasting door schadelijke organismen, moet de NPPO een fytosanitair certificaat afgeven. Als de 

zending wordt opgedeeld, met andere zendingen gecombineerd of opnieuw verpakt, moet de NPPO 

een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgeven. 
 

 

4) Uitvoering van dit memorandum 

 

 De nieuwe certificaten worden van kracht op 1 april 2005. Er wordt tevens overeengekomen om  te 

voorzien in een overgangsperiode tot 1 juli 2005. Tijdens die overgangsperiode blijven ook de oude 

certificaten nog geldig. 

 

_______________ 

 
 Brussel, 15 maart 2005 

 

 

1  Voor de definitie van "zending", zie ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms. 
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