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Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Productie
NIEUWE EISEN MET BETREKKING TOT HET BINNENBRENGEN VAN
PLANTMATERIAAL, VERPAKKINGSHOUT EN HOUT VAN GEVOELIGE
CONIFERENSOORTEN UIT PORTUGAL IN SAMENHANG MET DE
VERSPREIDING VAN DE DENNENNEMATODE (BURSAPHELENCHUS
XYLOPHILUS)

Achteruitgang van de situatie in Portugal
Als gevolg van de verspreiding van de dennennematode over het hele
grondgebied van continentaal Portugal, vreest men dat de dennennematode
zich zal verspreiden over alle Europese naaldhoutbossen en er enorme
schade zal veroorzaken (men voorspelt een sterfte tot 50 % van de vatbare
bomen in bossen in het Middellandse-Zeegebied). Daarom werden de
bestrijdings- en controlemaatregelen voor plantmateriaal, hout en schors en
verpakkingen van gevoelig coniferenhout uit Portugal de jongste maanden
meermaals aangescherpt.
Desondanks werden sinds begin 2009 nog meerdere onderscheppingen
gemeld van besmette zendingen uit Portugal. Bij een daarvan ging het om
schors van Pinus pinaster dat voor België was bestemd ; bij de meeste
andere onderscheppingen
ging het om verpakkingshout van diverse
goederen.
In aansluiting op die onderscheppingen nam de Commissie extra maatregelen
aan die op 1 januari 2010 van kracht worden. De sector wordt nu reeds in
kennis gesteld opdat hij er zich zou kunnen naar schikken.
Eisen die van kracht worden
1. Sinds 15 december 2008
De Belgische operatoren dienen ten volle aandacht te besteden aan de hierna
volgende eisen die gelden voor producten die afkomstig zijn uit continentaal
Portugal( ∗ ):
-

plantmateriaal – behalve vruchten en zaden – van de geslachten
Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga en Tsuga moet
voorzien zijn van een plantenpaspoort dat bevestigt dat alle vereiste

∗

voor de volledige beschrijving van de betreffende producten en de vereiste maatregelen, zie
de bijlage bij beschikking 2008/954/EG, 1ste punt.
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-

-

-

controles
werden
uitgevoerd
door
de
betreffende
plantenziektenkundige diensten (de Portugese diensten);
houtproducten in de vorm van rondhout, planken, enz…, schors zonder
hout, die afkomstig zijn van andere coniferen dan Thuja moeten
voorzien zijn van plantenpaspoorten die bevestigen dat zij de vereiste
ontsmettende
behandelingen
hebben
ondergaan
(hittebehandelingen);
hout in de vorm van spaanders, afval, deeltjes, enz… dat afkomstig is
van andere coniferen dan Thuja moet voorzien zijn van
plantenpaspoorten die bevestigen dat het de vereiste ontsmettende
behandelingen heeft ondergaan (begassing);
alle houten verpakkingsmateriaal( ∗ ), stuwhout inbegrepen, dat wel of
niet werd gebruikt en dat in Portugal werd vervaardigd uit vatbare
houtsoorten (hout van andere coniferen dan Thuja) moet behandeld en
gemarkeerd zijn in overeenstemming met norm ISPM 15.

2. Vanaf 1 januari 2010
Gelden deze vereisten eveneens voor alle verpakkingen van hetzelfde type
die zijn vervaardigd in andere lidstaten als diegene die Portugal verlaten.
Alleen bedrijven die officieel zijn gemachtigd door de Portugese
plantenziektenkundige dienst en waarvan de lijst beschikbaar is op de website
van de Commissie
(http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/emergency/COM-list-PT-authorisedfacilities.pdf) mogen de voorgeschreven behandelingen uitvoeren. Hun
machtigingsnummer (een getal van 4 cijfers) moet altijd worden vermeld op
de plantenpaspoorten of de ISPM 15-merken.
Verscherpte controles van het FAVV
Het FAVV zal verscherpte gerichte controles uitvoeren om toe te zien op de
naleving van deze voorschriften in kwekerijen en plantenhandelszaken, bij de
invoerders van hout en schors. Er kunnen ook controles worden verricht bij
invoerders van diverse andere goederen uit Portugal (wijn en
alcoholhoudende drank, dakpannen, stenen, kleding, …) en bij vervoerders
waarbij de conformiteit van houten verpakkingen wordt nagegaan.
Als non-conformiteiten worden vastgesteld zullen passende maatregelen
worden getroffen (vernietiging door verbranding, behandeling, terugzending,
…).

Brussel, 4 juni 2009
Walter Van Ormelingen
Directeur
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vanaf 16/06/2009 zullen deze eisen niet meer van toepassing zijn op kratten die volledig zijn
vervaardigd uit hout met een dikte van niet meer dan 6 mm.
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