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1. Doel 

 

De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 een tijdelijk invoerverbod opgelegd voor aardappelen en 

plantgoed uit de EU. In bijlage van deze omzendbrief bevindt zich een overzicht van de planten en 

plantaardige producten, met vermelding van de GN-codes, waarop het invoerverbod van toepassing 

is. Voor deze planten en plantaardige producten kan geen fytosanitair certificaat afgeleverd worden. 

De reden voor het invoerverbod betreft de ontevredenheid aan de Russische zijde over het fytosanitair 

systeem in de EU en de vaststelling van de aanwezigheid van voor planten schadelijke organismen op 

zendingen afkomstig uit de EU.  

Via een officieel schrijven heeft de Federale dienst voor veterinair en fytosanitair toezicht van de 

Russische Federatie verduidelijkt dat het invoerverbod niet van toepassing is op potplanten die onder 

bescherming werden gekweekt. De uitvoer van dergelijke potplanten naar de Russische Federatie is 

bijgevolg nog toegestaan, op voorwaarde dat voldaan is aan de Russische fytosanitaire eisen.  

Via een officieel schrijven van 28 juni 2013 heeft de Europese Commissie aan de Russische Federatie 

bijkomende certificatiegaranties geboden m.b.t. de uitvoer van aardappelen en plantgoed. Ten einde 

de traceerbaarheid te verhogen, werd voor potplanten de bijkomende garantie geboden dat de lidstaat 

van oorsprong een intra-EU fytosanitair communicatiedocument (IPCD) zal uitreiken voor deze 

planten wanneer zij getransporteerd worden tussen lidstaten alvorens te worden uitgevoerd naar de 

Russische Federatie. Deze bijkomende certificatiegarantie moet toegepast worden vanaf 1 augustus 

2013. Het doel van deze omzendbrief is de toepassing van deze bijkomende certificatiegarantie te 

verduidelijken. 

Voor de duidelijkheid werden de maatregelen die door België in 2006 werden genomen in verband 

met de aanwezigheid van de trips Frankliniella occidentalis op snijbloemen en potplanten eveneens 

opgenomen in deze omzendbrief.  

 
2. Toepassingsgebied 

 
Snijbloemen en onder bescherming gekweekte potplanten bestemd voor uitvoer naar de Russische 

Federatie.  



 

 
 
 

3. Referenties 
 

3.1 Wetgeving 
 

Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation N° 673 dated 26 December 2007 on 

approval of list of quarantine objects. 

 

Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation N°456 dated 29 December 2010 on 

approval of the rules of plant quarantine assurance while importing quarantine products in the Russian 

Federation, as well as during storage, carriage, transportation, processing and usage thereof. 

 

3.2. Andere 

 

« Guidance document on Phytosanitary Transit, re-export and related procedures », van 27 juli 2007. 

Goedkeuring van het «Intra-EU Phytosanitary Communication Document» op de vergadering van de 

werkgroep van hoofden van de fytosanitaire diensten (COPHS) van 15 mei 2007. 

 

Omzendbrief betreffende het intra-EU fytosanitair communicatiedocument van 1 juni 2011 (referentie 

PCCB/S4/MKT/673795), zoals gewijzigd. 

 

Brief van de Europese Commissie aan de Russische federatie betreffende “Plant Health: 

Phytosanitary conditions for the trade of plants for planting and ware potatoes” van 18 juni 2013 

(referentie Ares (2013)2265784). 

 

Brief van de Federale dienst voor veterinair en fytosanitair toezicht van de Russische Federatie aan de 

Europese Commissie van  28 juni 2013 (referentie FS-SD-3/8043), van 2 juli 2013 (referentie FS-EN-

3/8151) en van 11 juli 2013 (referentie FS-AS-3/8685). 

 
4. Definities en afkortingen  

 

FAVV    Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

IPCD   Intra-EU Fytosanitair Communicatiedocument/Intra-EU Phytosanitary  

                          Communication Document 

NOBP  Nationale Organisatie ter Bescherming van Planten 

EU    Europese Unie  
LCE  Lokale Controle-eenheid  

 

5.  Maatregelen in verband met de aanwezigheid van de trips Frankliniella 
occidentalis 
 

De hieronder vermelde maatregelen in verband met de aanwezigheid van de trips Frankliniella 

occidentalis werden vastgelegd op de evaluatievergadering van 22 mei 2006, in overleg met de 

beroepssectoren en zijn van toepassing sinds 1 juni 2006: 

- Exportverbod voor snijbloemen afkomstig uit lidstaten of derde landen; 

- Certificering van Belgische potplanten en snijbloemen slechts mogelijk indien een 

monitoring voor Frankliniella occidentalis wordt opgestart en het resultaat van deze 

monitoring gunstig is;  



 

- Certificering van potplanten afkomstig uit derde landen enkel mogelijk indien een 

fytosanitair certificaat van het land van oorsprong aanwezig is. 

Voor de certificering van potplanten afkomstig uit andere lidstaten is een IPCD vereist dat bevestigd 

dat de zending voldoet aan de fytosanitaire eisen van de Russische federatie (zie punt 6.2.). 

 

Het bericht aan de in- en uitvoerders, verzenders en binnenbrengers van planten en plantaardige 

producten betreffende “Certificeringsprocedure – Uitvoer naar de Russische Federatie van planten en 

plantaardige producten” van 24 mei 2006 (referentie PCCB/S1/2006/004/129197) wordt hierbij 

ingetrokken en vervangen door de huidige omzendbrief.  

 

6. IPCD voor potplanten die binnen de EU  getransporteerd worden 
alvorens te worden uitgevoerd naar de Russische federatie 

 
6.1. Belgische potplanten  

 

Indien een operator potplanten via een andere lidstaat wenst uit te voeren naar de Russische 

Federatie moet hij een IPCD aanvragen bij de LCE waar de potplanten voor fytosanitaire controle 

beschikbaar zijn, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in de omzendbrief 

PCCB/S4/MKT/673795 betreffende het intra-EU fytosanitair communicatiedocument.  

Het IPCD dient om de aflevering van een fytosanitair certificaat door de NOBP van de lidstaat van 

uitvoer mogelijk te maken. Een IPCD is vereist voor alle zendingen ongeacht of de zending al dan niet 

vergezeld gaat van een plantenpaspoort. De NOBP van de lidstaat van uitvoer mag het fytosanitair 

certificaat slechts afleveren indien een IPCD wordt voorgelegd. Het referentienummer van het IPCD 

moet door de NOBP van de lidstaat van uitvoer vermeld worden in het vak van de aanvullende 

verklaringen op het fytosanitair certificaat. 

 

Indien na inspectie van de potplanten blijkt dat de zending voldoet aan de fytosanitaire eisen van de 

Russische Federatie wordt door de certificerende agent op het IPCD in vak 7 de 4de optie afgevinkt 

waarbij in het vrije tekstveld het registratienummer van de producent en de vermelding “The plants 

described above are considered to be conform with the current phytosanitary regulations of the 

Russian Federation ” worden toegevoegd.  

6.1. Potplanten afkomstig uit andere lidstaten  

Bij zijn aanvraag voor het bekomen van een fytosanitair certificaat moet de operator het IPCD 

toevoegen dat werd uitgereikt door de NOBP van de lidstaat van oorsprong. Indien geen IPCD wordt 

voorgelegd, kan geen fytosanitair certificaat worden uitgereikt. Na inspectie van de zending en 

verificatie of het IPCD bevestigt dat de zending voldoet aan de fytosanitaire eisen van de Russische 

Federatie, reikt de certificerende agent een fytosanitair certificaat uit. Het referentienummer van het 

IPCD wordt vermeld op het fytosanitair certificaat in het vak voor de aanvullende verklaringen. Het 

referentienummer dient volgende structuur te hebben: 

IPCD-EU/tweeletterige ISO-code van de lidstaat van oorsprong/intern individueel referentienummer 

van het IPCD  

Het IPCD moet door de LCE minstens 12 maanden worden bijgehouden en toegevoegd worden aan 

de kopie van het fytosanitair certificaat dat o.a. op basis van het IPCD werd uitgereikt. 

 

7. Bijlagen 

Lijst van planten en plantaardige producten waarvoor de Russische Federatie per 1 juli 2013 een 

tijdelijk verbod heeft opgelegd voor de invoer vanuit de EU 



 

 

8. Overzicht van de revisies 

 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1 01/08/2013  

2 Datum van publicatie PCE (Provinciale Controle-eenheid) werd 

vervangen door LCE (Lokale Controle-eenheid) 

 


