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Toepassingsgebied1
Productomschrijving
Phytophthora ramorum – waardplanten
die opgelijst worden in de bijlage van
"Announcement No. 70, 2009 of
AQSIQ” (zie bijlage1)

GN-code
0602

Land
China

De Chinese fytosanitaire dienst van AQSIQ (heden: Department of Animal & Plant Quarantine of GACC)
heeft de voorwaarden voor de invoer van waardplanten van Phytophthora ramorum die afkomstig zijn van
landen waar deze schimmel aanwezig is, gepubliceerd in de aankondiging 70 van 2009 (zie bijlage 1).
België wordt vermeld in de lijst van landen waar P. ramorum aanwezig is. In bijlage van de wetgeving staan
de plantensoorten die volgens China waardplanten van P. ramorum zijn.
Bemerking: De Chinese lijst van P. ramorum waardplanten komt niet overeen met de Europese
waardplantenlijst van planten die gevoelig zijn voor P. ramorum (zie bijlage 2).
II.

Aanvullende verklaring 1

De volgende aanvullende verklaring moet aangegeven worden in het Engels in vak 11 van het fytosanitair
certificaat:
The plants in this shipment originated in [naam van de kwekerij] which is free of Phytophthora
ramorum, and have been tested and found free of Phytophthora ramorum prior to export.
Indien de planten afkomstig zijn van verschillende kwekerijen, dan moeten de namen ervan aangegeven
worden naast het product in vak 8 van het fytosanitair certificaat en zal in vak 11 van het fytosanitair
certificaat de volgende aanvullende verklaring gegeven worden:
The plants in this shipment originated from registered nurseries mentioned in box 8 which
are free of Phytophthora ramorum, and have been tested and found free of Phytophthora
ramorum prior to export.
III. Vereisten voor de certificatie
Vereiste m.b.t. de aarde: Vrij van aarde d.w.z. vrij van deeltjes die zichtbaar zijn met het blote oog wat ook
het type aarde is. Indien er deeltjes aarde zichtbaar aanwezig zijn, dan moet het wortelstelsel uitgespoeld
worden.
Invoervergunning:
Bemerking: Bij de aanvraag van een invoervergunning bij de Chinese bevoegde autoriteit moet de operator
de kwekerij van herkomst van zijn producten vermelden.
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Het toepassingsgebied van deze instructiebundel is beperkt tot de aanvullende verklaringen die vermeld
worden in sectie II. Naargelang de plantensoorten, kunnen andere aanvullende verklaringen en/of
aanvullende vereisten van toepassing zijn.
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Fytosanitaire vereisten:
• Waardplanten die China binnenkomen moeten afkomstig zijn van kwekerijen die geïnspecteerd
werden en vrij van P. ramorum werden verklaard. Een lijst van kwekerijen die voldoen aan die
vereiste moet verstuurd worden naar AQSIQ GACC (General Administration of Customs of the
People's Republic of China) en NFGA (National Forestry and Grassland Administration).
• De zendingen moeten voorafgaandelijk aan de uitvoer door het FAVV geïnspecteerd worden. De
planten moeten bemonsterd worden en voor analyse naar een erkend laboratorium gestuurd
worden. Bij voorkeur dienen bladeren met bladvlekken (zelfs al zijn deze bladvlekken atypisch voor
P. ramorum) bemonsterd te worden.
Vereisten om opgenomen te worden in de lijst:
Aangezien China eist dat een lijst van kwekerijen die voldoen aan de vereisten met betrekking tot de
waardplanten van P. ramorum naar AQSIQ GACC en NFGA gestuurd wordt, moeten de operatoren een
aanvraag indienen bij de lokale controle-eenheid (waar hun productieplaats gelegen is) PCE van hun
provincie om een kwekerij aan de lijst toe te voegen. Om dit te doen moet het formulier dat op het volgende
adres gepubliceerd is http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/ onder de rubriek FORMULIER
(aanvraag van inspecties van planten tijdens het groeiseizoen met het oog op de uitvoer) en dit door middel
van het formulier “AANVRAAG VAN INSPECTIES VAN PLANTEN, TIJDENS HET GROEISEIZOEN, MET
HET OOG OP DE UITVOER”.ingevuld worden waarbij In het vak "Eventuele opmerking" dient het volgende
dient worden aangekruist te worden: Aanvraag om opgenomen te worden in de lijst – kwekerijen die
zijn goedgekeurd voor de uitvoer naar China - "Waardplanten P. ramorum".
Opgelet, een bijkomende inspectieaanvraag moet ingediend worden voor plantensoorten die in de
Europese reglementering niet beschouwd worden als waardplant van gevoelig voor P. ramorum en die dus
niet gedekt worden door de in de Europese regelgeving verplichte inspecties. Alle plantensoorten die
vermeld zijn op de waardplantenlijst van volgens de EU en/of China als gevoelig beschouwd worden die
aanwezig zijn op de betreffende kwekerijen moeten minstens 1 keer per jaar geïnspecteerd worden. Het
hierboven vermelde formulier voor verzoek tot inspectie moet correct ingevuld worden. Alle plantensoorten
die vermeld worden op de waardplantenlijst van planten die door China als gevoelig beschouwd worden
die aanwezig zijn op de betreffende kwekerij moeten aangegeven worden op het formulier. De inspectie
vindt onaangekondigd plaats.
Om opgenomen te worden in de lijst, zijn de volgende criteria van toepassing:
- de kwekerij moet minstens één keer tijdens het voorgaande jaar en één keer tijdens het huidige
groeiseizoen geïnspecteerd worden m.b.t. P. ramorum (CL 2070, 2207 in het kader van het
controleplan en/of in het kader van uitvoer naar China),
- geen enkele infectie met P. ramorum werd vastgesteld in de kwekerij tijdens het voorgaande jaar
en tijdens het huidige groeiseizoen.
De kwekerijen die vrij van P. ramorum worden verklaard op basis van de bovenvermelde criteria worden
toegevoegd aan de lijst van operatoren die beheerd wordt door het FAVV. Deze lijst wordt doorgestuurd
naar AQSIQ GACC en NFGA .
Het FAVV stuurt een update van de lijst van goedgekeurde kwekerijen door naar AQSIQ GACC en NFGA
indien er aanvragen zijn voor de uitvoer naar China van bedrijven die nog niet vermeld staan in de lijst of
indien operatoren verwijderd moeten worden uit die lijst.
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Voorwaarden om te kunnen uitvoeren:
Uitvoerders kunnen uitsluitend planten naar China uitvoeren die afkomstig zijn van goedgekeurde
kwekerijen die opgenomen zijn in de lijst die is doorgestuurd naar China. Indien de planten worden
verzonden door een groothandelaar, dan mag bij deze operator tijdens de laatste fytosanitaire inspectie
geen P. ramorum zijn vastgesteld.
Inspectie vóór uitvoer:
De zendingen moeten voorafgaandelijk aan de uitvoer door het FAVV geïnspecteerd worden. De planten
die bestemd zijn voor uitvoer naar CN moeten bemonsterd worden en voor analyse naar een erkend
laboratorium gestuurd worden. Deze inspectie, met inbegrip van de bemonstering, moet ten laatste 5 dagen
voorafgaandelijk aan de uitvoer plaatsvinden (dit is de tijd die nodig is om de resultaten van het laboratorium
te bekomen) en ten vroegste 3 weken voorafgaandelijk aan de uitvoer.
De operator moet bij zijn aanvraag van een fytosanitair certificaat rekening houden met die termijn
(minstens 5 dagen). Enkel de conforme zendingen (waarin P. ramorum niet werd gedetecteerd) zullen
gecertificeerd kunnen worden door het FAVV.
In geval van detectie van P. ramorum:
Indien in de loop van de officiële inspecties van het FAVV P. ramorum werd aangetroffen op aanwezige
planten die door de EU en/of CN beschouwd worden als waardplant gevoelig, dan wordt enerzijds de
productieplaats verwijderd uit de lijst met kwekerijen die zijn goedgekeurd voor uitvoer naar China.
Anderzijds moeten maatregelen getroffen worden om ieder symptoom van P. ramorum uit te roeien,
overeenkomstig de Europese reglementering (Uitvoeringsverordening EU 2021/2285) d.w.z. dat
i) alle besmette planten en alle planten die volgens de EU-regelgeving gevoelig zijn, met inbegrip van de
kweekmilieus en de plantenresten binnen een straal van 2 m rond de besmette planten, vernietigd moeten
planten met symptomen van P. ramorum (EU-isolaten) op de productielocatie en alle planten binnen een
straal van 2 m van het materiaal met symptomen zijn verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de
aanhangende grond;
en
ii) voor alle EU-waardplanten binnen een straal van 10 m rond de planten met symptomen en voor alle
resterende planten van de besmette partij:
- zijn gedurende drie maanden na de detectie van planten met symptomen bij ten minste twee inspecties
op geschikte tijdstippen om het plaagorganisme te detecteren geen symptomen van P. ramorum (EUisolaten) op die planten waargenomen en werden tijdens die periode van drie maanden geen
behandelingen uitgevoerd om symptomen van P. ramorum (EU-isolaten) te onderdrukken,
- en na die periode van drie maanden:
- zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van P. ramorum (EU-isolaten)
waargenomen, of
- is een representatief monster van de in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden
van P. ramorum (EU-isolaten);
en
iii) voor alle andere planten op de productieplaats:
- zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van P. ramorum (EU-isolaten) waargenomen,
of
- is een representatief monster van de in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden van
P. ramorum (EU-isolaten).
en de maatregelen die beschreven worden in punt 5.5 van de omzendbrief PCCB/S1/VHR/625635.
Indien P. ramorum wordt aangetroffen in de zending, tijdens de inspectie bij invoer in China, dan moet de
kwekerij vanwaar de planten afkomstig zijn verwijderd worden uit de lijst.
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Alvorens opnieuw planten van de betreffende kwekerij naar China te kunnen uitvoeren, moet de operator
opnieuw een aanvraag indienen om opgenomen te worden in de lijst die hierboven wordt aangegeven.
IV. Referenties:
- Announcement No. 70, 2009 of AQSIQ on the quarantine requirement of importing host plants from the
countries and areas where Phytophthora ramorum took place”
- 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
- Beschikking 2002/757/EG van de Commissie van 19 september 2002 houdende voorlopige fytosanitaire
noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora
ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen.
- Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ten aanzien van Phytophthora ramorum
(PCCB/S1/VHR/625635)
V. Lijst van bijlagen:
Bijlage 1: Announcement No. 70, 2009 of AQSIQ
Bijlage 2: Lijst van gevoelige waardplanten van Phytophthora ramorum in de EU (Uitvoeringsverordening
(EU) 2021/2285 Beschikking 2002/757/CE) en in China.
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