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Landenoverzicht exporteisen Bloembollen Zwitserland
ZWITSERLAND
(CH)

Certificaat
export

Certificaat
re-export

Taal

Grondeis

Invoervergunning

1

20

E

-

-

Algemene eisen
Geen certificaat vereist
NB, zie CITES
Inspectie vereist voor
(zie CITES)
Invoerverbod
Geen
Eisen met betrekking tot monstername
Geen
CITES (zie ook Bijlage CITES op DPD (intranet) of op de NVWA-site onder Home >
Onderwerpen > Werkwijze Plant > Export Plantmateriaal > Landeneisen )
Voor producten die in de bijlagen van CITES vermeld staan is een CITES
uitvoervergunning nodig. In het geval van kunstmatig gekweekte planten van de in de
bijlagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten en kunstmatig
gekweekte hybriden van de in bijlage A bij genoemde verordening opgenomen, niet van
een verklarende aantekening voorziene soorten mogen de lidstaten bepalen dat een
fytosanitair certificaat wordt gebruikt in plaats van een uitvoervergunning. Van deze
mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt door de NVWA aan te wijzen als bevoegd
orgaan dat fytosanitaire certificaten mag afgeven ter vervanging van CITES
uitvoervergunningen.
Indien men een fytosanitair certificaat wenst ter vervanging van de CITES
uitvoervergunning is dat mogelijk voor de in hoofdstuk 5.4 genoemde soorten. Er wordt
uitsluitend een inspectie uitgevoerd en een fytosanitair certificaat afgegeven voor deze
(CITES) producten.
Gecontroleerd wordt:
 de identiteit (geslacht– en soortnaam),
 of het gekweekte planten zijn, en
 of het product voldoet aan de normen, zie de registers “Basisnormen Nederland
voor Bloembollen” en “Q-organismen”.
Voor de overige producten zijn dezelfde regels als voor de Interne Markt van
toepassing.
Zie onder Europese Unie.
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Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan
niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie.
Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.
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