Planten bestemd voor opplant

I.

IB.PHY.NO.02.02
Maart 2022

Noorwegen

Toepassingsgebied1:
Productomschrijving
Planten voor opplant en andere
gereglementeerde artikelen (hout, bollen,
zaden, grond)

II.

GN-code
-

Land
Noorwegen

Eisen van het land van bestemming:

De Noorse fytosanitaire wetgeving (Punt V, §20 van Regulations of 1 December 2000 n° 1333 relating
to plants & measures against pests) stelt dat:
Een zending planten/gereguleerde artikelen dient vergezeld te zijn van:
a) een fytosanitair certificaat voor uitvoer opgesteld door het land van oorsprong of
b) een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer indien het exporterend land verschillend is van het
land van oorsprong. Het fytosanitair certificaat voor wederuitvoer dient vergezeld te zijn van het
originele fytosanitaire certificaat afgeleverd door het land van oorsprong (of een gewaarmerkte
kopie ervan) en eventueel andere voorafgaande certificaten van wederuitvoer.
III.

Certificeringsvoorwaarden1:

De fytosanitaire invoereisen staan vermeld in bijlage 4A van bovenvermelde wetgeving.
Indien de fytosanitaire invoereisen betrekking hebben op de geografische zone van oorsprong (o.a.
land, gebied, productieplaats of productieperceel vrij van een schadelijk organisme) of andere
elementen die niet meer kunnen geverifieerd worden op een andere plaats dan het land van oorsprong
(cf. tabel 3), dan dient een zending planten en gereguleerde artikelen die via België naar Noorwegen
geëxporteerd worden steeds vergezeld te zijn van een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer, ook
indien de zending afkomstig is uit een andere EU-lidstaat. Het land van oorsprong dient in dergelijke
gevallen een fytosanitair certificaat voor uitvoer af te leveren met de nodige aanvullende verklaringen.
Een fytosanitair certificaat voor uitvoer afgeleverd door het FAVV op basis van andere informatie (bv.
een fytosanitair pre-uitvoercertificaat, door NVWA gepubliceerde lijsten) wordt niet aanvaard door de
Noorse autoriteiten.
Indien planten van Belgische origine vervoerd worden naar een andere EU-lidstaat met het oog op
verder transport naar Noorwegen en de fytosanitaire invoereisen kunnen niet meer geverifieerd worden
door die andere EU-lidstaat (cf. hierboven) dan dient de Belgische operator een fytosanitair certificaat
voor uitvoer aan te vragen gericht aan de bevoegde overheid van die andere EU-lidstaat (= reexporterende land). De bestemmeling van het certificaat (vak 3) dient zich eveneens in deze EU-lidstaat
te bevinden maar met indicatie dat de eindbestemming Noorwegen is. Dit certificaat voor uitvoer,
waarop de nodige aanvullende verklaring(en) genoteerd is (zijn), laat dan de bevoegde overheid van de
andere EU-lidstaat toe om een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer op te stellen gericht aan de
Noorse autoriteit.
Indien de eisen vermeld in bijlage 4A geverifieerd kunnen worden op plaatsen verschillend van het land
van oorsprong, of indien de eisen in bijlage 4A niet van toepassing zijn, dan volstaat een fytosanitair
certificaat voor uitvoer met vermelding van het land van oorsprong (vak 5).
1

Het toepassingsgebied van deze instructiebundel beperkt zich tot de onder punt II. vermelde eisen. Afhankelijk van de
plantensoort zijn mogelijks aanvullende verklaringen en/of bijkomende certificatievoorwaarden van toepassing.
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Noorwegen

Samengevat
Tabel 1: Eisen in bijlage 4A die betrekking hebben op de zending
Vereiste documenten
Export van Europese
(andere dan Belgische)
planten en
gereguleerde
producten uit België

Belgisch fytosanitair certificaat voor uitvoer met verplichte
vermelding van het land van oorsprong

Export van Belgische
planten en
gereguleerde
producten uit een
andere EU-lidstaat
(dan België)

Fytosanitair certificaat voor uitvoer afgegeven door de bevoegde
autoriteit van het exporterende land (= andere EU-lidstaat), met
verplichte vermelding van het land van oorsprong (België)

Tabel 2: Eisen in bijlage 4A die betrekking hebben op land, gebied, productieplaats of
productieperceel
Vereiste documenten
Export van Europese
(andere dan Belgische)
planten en
gereguleerde
producten uit België

Export van Belgische
planten en
gereguleerde
producten uit een
andere EU-lidstaat
(dan België)

Voor eisen vermeld in Tabel 3 – kolom (1):
Belgisch fytosanitair certificaat voor wederuitvoer + origineel of
gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land
van oorsprong
Voor eisen vermeld in Tabel 3 – kolom (2):
Belgisch fytosanitair certificaat voor uitvoer met verplichte
vermelding van het land van oorsprong
Voor eisen vermeld in Tabel 3 – kolom (1):
Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgegeven door de
bevoegde autoriteit van het re-exporterende land (= andere EUlidstaat) + origineel of gewaarmerkte kopie van het Belgisch
fytosanitair certificaat voor uitvoer (gericht aan de bevoegde
autoriteit van het re-exporterende land)
Voor eisen vermeld in Tabel 3 – kolom (2):
Fytosanitair certificaat voor uitvoer afgegeven door de bevoegde
autoriteit van het exporterende land (= andere EU-lidstaat), met
verplichte vermelding van het land van oorsprong (België)
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Tabel 3: Overzicht fytosanitaire invoereisen vermeld in bijlage 4A die al dan niet in het land van
herkomst moeten geverifieerd worden
Bijlage 4A
Invoereis nr.

Verificatie in het land van
herkomst is vereist (bv.
veldinspectie) (1)

1.1
1.2

Kan worden geverifieerd in het
exporterende land (bv. info EPPO
Global Database) (2)
X

Niet relevant

1.3

X

2

X

3

X (a)

X (b)

4

X

5

X

6 - 10

X

11

X (b)

12 - 17

X

18.1

X (b)

18.2

X

18.3

X (b)

18.4 – 18.7

X

19.1 – 19.2

X (a)

20 – 27.1

X

27.2

X (a)

28

X

29.1

X

29.2

X (a)

X (b + c)

30

X (b)

X (a + c)

31 - 32

X

33

X (b)

34 – 36

X

37

X

38

X

39

X (alternatief 1 + 4)

X (a)

X (a)

X (a)

X (b)

X (b)

X (a + c)

X (alternatief 2 + 3)
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40

X

41

X

42

X
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43

X

44

X

45

X

46

X (a)

X (b)

47

X (a)

X (b)

48

X (a)

X (b + c)

49

X (a)

X (b + c)

50

X

51

X

Noorwegen

(bron:
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_om_import_av_plan
ter.22115/binary/Veileder%20om%20import%20av%20planter)

Samengevat – documenten nodig voor export van Europese (andere dan Belgische) planten en
gereguleerde producten uit België
Eisen in bijlage 4A
m.b.t.

Vereiste documenten

Zending

Belgisch fytosanitair certificaat voor uitvoer met
verplichte vermelding van het land van oorsprong

Land, gebied,
productieplaats,
productieperceel

Belgisch fytosanitair certificaat voor wederuitvoer +
origineel of gewaarmerkte kopie van het fytosanitair
certificaat van het land van oorsprong.

Samengevat – documenten nodig voor export van Belgische planten en gereguleerde producten
uit een andere EU-lidstaat (dan België)
Eisen in bijlage 4A
m.b.t.

Vereiste documenten

Zending

Fytosanitair certificaat voor uitvoer afgegeven door de
bevoegde autoriteit van het exporterende land (=
andere EU-lidstaat), met verplichte vermelding van het
land van oorsprong (België)
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Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgegeven
door de bevoegde autoriteit van het re-exporterende
land (= andere EU-lidstaat) + origineel of gewaarmerkte
kopie van het Belgisch fytosanitair certificaat voor
uitvoer (gericht aan de bevoegde autoriteit van het reexporterende land)

Algemeen geldt dat het fytosanitair certificaat voor uitvoer en voor wederuitvoer maximaal 2 weken voor
exportdatum mag afgeleverd zijn (dit geldt ook voor het fytosanitair certificaat van het land van
oorsprong dat toegevoegd wordt aan het certificaat voor wederuitvoer).
Het fytosanitair certificaat voor uitvoer gericht aan de bevoegde autoriteit van het re-exporterende land
(= andere EU-lidstaat) zal (net zoals een pre-uitvoercertificaat) niet via BeCert kunnen worden
aangevraagd maar moet worden aangevraagd via de invulbare pdf-versie beschikbaar op de FAVVwebsite (https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/). In BeCert kunnen enkel
fytosanitaire certificaten worden aangevraagd bestemd voor landen buiten de EU.

IV. Verwijzingen
Regulation of 1 December 2000 n° 1333 relating to plants and measures against pests
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