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MEDEDELING AAN BOOMKWEKERS EN GROOTHANDELAARS DIE 
PLANTMATERIAAL VERZENDEN NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK 

 

Tijdelijke maatregelen voor plantmateriaal ten aanzien van Xylella fastidiosa, Agrilus 
planipennis, Ceratocystis plantani en Candidatus Phytoplasma ulmi 

Met deze mededeling brengen wij u op de hoogte dat het Verenigd Koninkrijk (VK) tijdelijke 
maatregelen heeft gepubliceerd voor de handel van plantmateriaal van Lavandula sp., 
Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, en voor een aantal houtige gewassen waaronder 
Platanus en Ulmus. De handel van Coffea, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus 
dulcis is door deze tijdelijke maatregelen niet meer mogelijk.  

De maatregelen kunnen geraadpleegd worden op volgende link: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/381/contents/made 

De maatregelen zijn van kracht vanaf 21 april 2020 en gelden voor alle EU-lidstaten, en voor 
derde landen.  

Deze tijdelijke maatregelen werden opgesteld op basis van artikel 52 van verordening 
2016/2031 omdat de bevoegde overheid van het VK van mening is dat de huidige Europese 
regelgeving onvoldoende fytosanitaire waarborgen biedt om hun grondgebied te beschermen 
tegen het binnenbrengen van de betrokken plaagorganismen. Deze maatregelen kunnen 
echter niet verantwoord worden op basis van een onmiddellijk fytosanitair risico en zijn ook 
niet in verhouding met de vooropgestelde risico’s. De Commissie heeft dan ook aan de 
bevoegde overheid van het VK gevraagd om de voorgestelde maatregelen, die niet in 
overeenstemming zijn met de Europese regelgeving, niet toe te passen. De maatregelen 
zullen verder beoordeeld worden. Afhankelijk van het resultaat van deze evaluatie zullen de 
maatregelen worden opgenomen in de EU-regelgeving of dient het VK de maatregelen te 
wijzigen of in te trekken. 

De Commissie heeft aan de lidstaten gevraagd om enkel het plantenpaspoort te gebruiken 
en geen andere documenten met “officiële verklaringen” af te leveren. Het FAVV zal deze 
instructie volgen en wijzigt voorlopig niets aan zijn huidige werkwijze.  
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