
 
 

DG CONTROLEBELEID 
 

DIRECTIE PLANTENBESCHERMING & VEILIGHEID VAN DE PLANTAARDIGE PRODUCTIE 
 
 
PCCB/S1/2004/001  Datum : 06-04-2004 
 
 
Bericht aan de in- en uitvoerders van planten, plantaardige producten en 
andere materialen uit of naar Zwitserland 
 
 
Geachte,  
 
Ingevolge een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 
Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten wordt vanaf 1 
april 2004 de fytosanitaire wetgeving van Zwitserland vrijwel volledig gelijk 
aan die van de Europese Unie. De plantenpaspoorten worden wederzijds 
erkend, alsook de beschermde gebieden. Voor de hierna opgesomde planten 
en plantaardige producten geldt echter een uitzondering op de 
communautaire wetgeving. 
 
INVOER IN DE  EU 
 
1. Planten en plantaardige producten van oorsprong uit Zwitserland die 

alleen met een fytosanitair certificaat in de EU mogen ingevoerd worden. 
 
1.1 . Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden 

- Clausena Burm. F. 
- Murraya Koenig ex L. 
- Palmae, m.u.v. Phoenix spp. van oorsprong uit Algerije en Marokko 

  
1.2 . Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden 

- Phoenix spp. 
 

1.3 . Zaden 
- Oryza spp. 

 
1.4 . Fruit 

- Citrus L. en hybriden daarvan 
- Fortunella Swingle en hybriden daarvan 
- Poncirus Raf. en hybriden daarvan 



 
 
2. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden,  van oorsprong uit 

Zwitserland waarvan de invoer in de EU verboden is; 
- Citrus L. en hybriden daarvan 
- Fortunella  Swingle en hybriden daarvan 
- Phoenix spp. van oorsprong uit Algerije en Marokko 
- Poncirus Raf. en hybriden daarvan 

 
UITVOER NAAR ZWITSERLAND 
 
Planten van oorsprong uit de EU waarvan de export naar  Zwitserland 
verboden is 

- Cotoneaster Ehrh. 
- Stranvaesia Lindl. 

 
BESCHERMDE GEBIEDEN VOOR BACTERIEVUUR (Erwinia amylovara 
Burr.) IN ZWITSERLAND 

- Fribourg (FR) 
- Grisons (GR) 
- Tessin (TI) 
- Vaud (VD) 
- Valais (VS) 
- Berne (BE) (met uitzondering van de districten Signau en Trachselwald) 

Voor deze gebieden gelden dezelfde voorwaarden als voor de beschermde 
gebieden binnen de EU. 
 
De lijst met gereglementeerde planten voor bacterievuur wordt door de EU en 
Zwitserland op 1 april 2004 aangepast. Zodra deze lijst gekend is, zal deze 
worden bekend gemaakt. 
 
CITES 
 
De Zwitserse autoriteit heeft echter laten weten dat deze overeenkomst NIET 
geldt voor CITES. Bijgevolg moeten zendingen naar Zwitserland van planten 
vermeld in de CITES bijlagen, vergezeld worden van een CITES vergunning 
én moeten deze zendingen aangemeld worden voor inspectie aan de 
Zwitserse grens. 
 
In afwachting van een duidelijke procedure inzake de aanvraag van een 
CITES vergunning, worden de fytosanitaire certificaten nog aanvaard voor 
zendingen van CITES planten en dit gedurende 1 maand met ingang van 1 
april 2004. Voor planten vermeld op appendix II moet volgende bijkomende 
verklaring op het fytosanitair certificaat vermeld worden: 
 
‘artificial propagation as defined by CITES’ 
 
Dit document, evenals volgende versies, zullen gepubliceerd worden op de 
internetsite van het Agentschap. 
 
De directeur-generaal, 
 
 
 
 
Ir. G. HOUINS 
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