
  

  

 
 

Bericht betreffende wijzigingen in de 
fytosanitaire wetgeving die ingaan vanaf 

01/04/2009 
 
 
Vanaf 1 april  2009 worden volgende wijzigingen aangebracht in de fytosanitaire 
wetgeving (Richtlijn 2009/7/EG van de Commissie van 10 februari 2009).  
 
1. Maatregelen bij invoer van buiten de EU
Door de toegenomen internationale handel in planten en plantaardige producten is het 
nodig beschermende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de volgende 
schadelijke organismen zouden binnengebracht worden in de EU :  
  

Schadelijk 
organisme 

Betrokken planten of 
plantaardige producten 

Oorsprong 

Dendrolimus sibiricus 
(Siberische mot) 
 

alle alle landen, behalve EU-
lidstaten 

Rhynchophorus 
palmarum 
(palmsnuitkever) 

alle alle landen, behalve EU-
lidstaten 

Agrilus planipennis 
(essenprachtkever) 

voor opplant bestemde planten 
(met uitzondering van planten in 
weefselcultuur en zaden), hout 
en bast van Fraxinus, Juglans 
mandshurica, Ulmus davidiana, 
Ulmus parvifolia en Pterocarya 
rhoifolia 

Canada, China, Japan, 
Mongolië, Republiek 
Korea, Rusland, Taiwan 
en de Verenigde Staten 
van Amerika 

Chrysantenstengel-
necrosevirus 

voor opplant bestemde planten 
(met uitzondering van zaden) 
van Dendranthema, 
Lycopersicon lycopersicum 

alle landen, behalve EU-
lidstaten 

Scrobipalpopsis 
solanivora 
(Guatemalteekse 
aardappelmot) 

knollen van Solanum tuberosum alle landen, behalve EU-
lidstaten 

Stegophora ulmea 
(schimmel) 

voor opplant bestemde planten 
(met uitzondering van zaden) 
van Ulmus en Zelkova 

alle landen, behalve EU-
lidstaten 

Paysandisia archon 
(palmmot) 

voor opplant bestemde planten 
met een stambasisdiameter van 
meer dan 5 cm van de 
geslachten Brahea, Butia, 
Chamaerops, Jubaea, Livistona, 
Phoenix, Sabal, Syagrus, 
Trachycarpus, Trithrinax, 
Washingtonia 

alle landen, inclusief EU-
lidstaten 
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2. Maatregelen in het interne verkeer in de EU
Om verdere verspreiding in de EU tegen te gaan, worden beschermende maatregelen 
genomen ten aanzien van Paysandisia archon. 
 
3. Naamswijzigingen 
Van de volgende twee schadelijke organismen werd de wetenschappelijke benaming 
herzien : 
 Saissetia nigra is Parasaissetia nigra geworden; 
 Diabrotica virgifera is gesplitst in 2 ondersoorten Diabrotica virgifera virgifera, 

voorkomend in de Gemeenschap en Diabrotica virgifera zeae, niet voorkomend in 
de Gemeenschap. 

 
Ten gevolge van deze wijzigingen wordt vanaf 1 april 2009 : 

 een plantenpaspoort vereist bij het verkeer van voor opplant bestemde 
planten met een stambasisdiameter van meer dan 5 cm van de geslachten 
Brahea, Butia, Chamaerops, Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, Syagrus, 
Trachycarpus, Trithrinax, Washingtonia tussen beroepsmatige telers in de EU; 
 een fytosanitair certificaat vereist bij de invoer van hout en bast van 

Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia en 
Pterocarya rhoifolia van oorpsprong uit Canada, China, Japan, Mongolië, 
Republiek Korea, Rusland, Taiwan en de Verenigde Staten van Amerika; 
 een aantal nieuwe bijkomende verklaringen vereist op het fytosanitair 

certificaat voor de planten of plantaardige producten, opgenomen onder punt 
1 van dit bericht. 

 
Er zal in de nabije toekomst een ministerieel besluit gepubliceerd worden dat de 
bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van 
voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen overeenkomstig 
wijzigt. 
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