Planten bestemd voor opplant
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Noorwegen

I. Toepassingsgebied1:
Productomschrijving
Phytophthora ramorum – waardplanten:
Planten bestemd voor opplant, met
uitzondering van zaden van:
• Camellia spp.
• Kalmia spp.
• Pieris spp.
• Rhododendron spp. met
uitzondering van R. simsii
• Viburnum spp.

GN-code
0604

Land
Noorwegen

II. Aanvullende verklaring1:
Voor planten afkomstig van een productieplaats waar geen P. ramorum werd aangetroffen tijdens de
officiële inspecties gedurende de laatste volledige vegetatiecyclus: “The plants in this shipment satisfy
the requirements of Annex 3 point b of the Regulation no. 341 (17 March 2003)”.
Voor planten afkomstig van een productieplaats waar P. ramorum werd aangetroffen tijdens de officiële
inspecties gedurende de laatste volledige vegetatiecyclus en waar uitroeiingsmaatregelen
overeenkomstig bijlage 3 punt c van Regulation no. 341 werden genomen: “The plants in this shipment
satisfy the requirements of Annex 3 point c of the Regulation no. 341 (17 March 2003)”.
De naam (of het identificatienummer) van de productieplaats(en) moet in vak 5 " place of origin" op het
certificaat vermeld worden.
III. Certificeringsvoorwaarden1:
Grondeis: grondvrij d.w.z. vrij van zichtbare zand- of kleideeltjes (ongeacht het type grond); indien
zand- of kleideeltjes zichtbaar aanwezig zijn, moet het wortelgestel uitgespoeld worden.
Groeimedia die volledig zijn samengesteld uit turf (PEAT) en van oorsprong zijn uit Europese
landen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot fytosanitaire certificering (Annex 5 point 9 Regulation of 1 December 2000 no. 1333).
Invoervergunning : niet van toepassing.
Aflevering fytosanitair certificaat: ten laatste 2 dagen na de fytosanitaire controle van de planten die
voor uitvoer werden aangeboden. Tijdens deze fytosanitaire controle moeten de planten voldoende
toegankelijk zijn voor de certificerende agent om op een adequate wijze de materiële controle te kunnen
uitvoeren.
Fytosanitaire vereisten:
• De planten moeten afkomstig zijn van een productieplaats waar alle gevoelige planten
(Regulation no. 341, annex I), aanwezig op de productieplaats, vrij bevonden werden van P.
ramorum tijdens ten minste 2 officiële inspecties verricht op gepaste tijdstippen (=periode van
1

Het toepassingsgebied van deze instructiebundel beperkt zich tot de onder punt II. vermelde aanvullende verklaringen.
Afhankelijk van de plantensoort zijn mogelijks andere aanvullende verklaringen en/of bijkomende certificatievoorwaarden van
toepassing.
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actieve groei waarbij de eerste inspectie plaats vindt vanaf half mei en de 2e inspectie eind
oktober/begin november) tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus hetgeen bevestigd werd
door een laboanalyse als er gevoelige planten met symptomen werden vastgesteld. Ook
bladeren met atypische of zeer vage symptomen evenals afgevallen bladeren met symptomen
dienen aan een laboanalyse onderworpen te worden.
OF
Indien tijdens de officiële inspecties van de productieplaats P. ramorum werd aangetroffen op
gevoelige planten aanwezig op de productieplaats, moeten maatregelen overeenkomstig
bijlage 3 punt c van Regulation no. 341 worden genomen om P. ramorum uit te roeien vooraleer
er planten van de betreffende productieplaats naar Noorwegen kunnen uitgevoerd worden (zie
Annex 3 point c of the Regulation no. 341).

De productieplaats moet minstens 1 keer geïnspecteerd zijn in de maand voorafgaand aan de uitvoer.
Sinds 11 april 2022 is P. ramorum geen quarantaine-organisme meer maar een gereguleerd nietquarantaineorganisme voor welbepaalde siergewassen; de noodmaatregelen vermeld in beschikking
2002/757/EG zijn niet langer van toepassing (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2285).
De productieplaatsen van Camellia L., Rhododendron L. (andere dan Rhododendron simsii) en
Viburnum L. zullen in het kader van het controleplan jaarlijks 1 officiële inspectie krijgen. De 2e officiële
inspectie van de productieplaats, in het kader van de uitvoer naar Noorwegen, moet bij het FAVV
aangevraagd worden en dit voor de periode van half mei tot en met november.
Beide officiële inspecties van de productieplaatsen met Kalmia spp. en Pieris spp., in het kader van de
export naar Noorwegen, zullen bij het FAVV moeten worden aangevraagd.
De aanvraag moet gebeuren bij de provinciale lokale controle-eenheid waar de productieplaats gelegen
is door middel van het formulier “AANVRAAG VAN INSPECTIES VAN PLANTEN, TIJDENS HET
GROEISEIZOEN, MET HET OOG OP DE UITVOER
In het kader van de EU-wetgeving met betrekking tot noodmaatregelen ter voorkoming van het
binnenbrengen en de verspreiding van P. ramorum (beschikking 2002/757/EG - houdende voorlopige
fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
Phytophthora ramorum te voorkomen) moeten alle productieplaatsen met de plantenpaspoortplichtige
soorten Viburnum spp., Camellia spp. en Rhododendron spp., andere dan Rhododendron simsii, aan
minstens 2 officiële inspecties per jaar onderworpen worden. De officiële inspecties van
productieplaatsen met andere plantensoorten dan de plantenpaspoortplichtige soorten, moeten in het
kader van de uitvoer naar Noorwegen, bij het FAVV aangevraagd worden en dit voor de periode van
actieve groei (april-november). De aanvraag moet gebeuren bij de provinciale controle-eenheid waar
de productieplaats gelegen is door middel van het formulier “AANVRAAG VAN INSPECTIES VAN
PLANTEN, TIJDENS HET GROEISEIZOEN, MET HET OOG OP DE UITVOER”.
De planten die voor uitvoer aangeboden worden, moeten tijdens de fytosanitaire controle voorafgaand
aan certificering vrij bevonden worden van P. ramorum.
Voor de niet-paspoortplichtige plantensoorten, alsook voor de planten afkomstig van een andere
productieplaats, moet een bewijs (kopie ingevulde checklists) voorgelegd worden waaruit blijkt dat de
officiële inspecties tijdens het actieve groeiseizoen met gunstig resultaat werden uitgevoerd.
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Voor planten afkomstig van productieplaatsen in andere lidstaten, moet een fytosanitair certificaat van
de lidstaat van oorsprong, gericht aan België, aan de certificerende agent worden voorgelegd waaruit
blijkt dat de planten beantwoorden aan de Noorse invoereisen met betrekking tot P. ramorum. De
certificerende agent zal een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer opstellen waaraan het origineel of
de gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong wordt toegevoegd
(zie instructiebundel “Export planten en producten van EU origine”: IB.PHY.NO.02.02).

IV. Verwijzingen
-

Regulations 17 March 2003 n° 341 on measures against Phytophthora ramorum (Werres et
al., 2001)-Annex 3: Specific requirements for plants intended for planting (other than seeds)
of Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (other than
Rhododendron simsii Planch.) and Viburnum spp. L., originating in European countries, other
than the Netherlands and Germany

-

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

-

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2285 van de Commissie van 14 december 2021 tot
wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de opneming in een lijst van
plaagorganismen, verboden en voorschriften voor het binnenbrengen in en het verkeer
binnen de Unie van planten, plantaardige producten en andere materialen, en tot intrekking
van de Beschikkingen 98/109/EG en 2002/757/EG en de Uitvoeringsverordeningen (EU)
2020/885 en (EU) 2020/1292
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