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verkeer binnen een beschermd gebied
Koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de
Gewesten van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren.
Lastenboek – delegatie gewesten fytosanitaire controles pootaardappelen en
zaaizaden.
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van de Voedselketen en het Departement Landbouw en Visserij
Bestemming:
Producenten actief in de pootaardappelsector
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Guido Mussche – Ann Van Essche
Motivering:
Teneinde uitvoer van pootaardappelen mogelijk te maken en éénduidig aan te
passen aan de nieuwe verordening
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1 ALGEMEEN
Het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen binnen het grondgebied
van de Unie en naar beschermde gebieden mag alleen worden toegestaan indien die planten, plantaardige
producten en andere materialen vergezeld gaan van een plantenpaspoort waaruit blijkt dat wordt voldaan
aan de vastgestelde voorschriften en maatregelen.

2 VERKEER BINNEN GRONDGEBIED VAN DE UNIE
Solanum tuberosum L. is een plantenpaspoortplichtige soort omdat voor deze soort zowel quarantaine
(Q)- als EU gereguleerde niet quarantaine (RNQP)-organismen zijn.
Dit betekent dat bij het in de handel brengen van pootaardappelen de partijen steeds geïdentificeerd
moeten zijn door een gecombineerd certificeringsetiket/plantenpaspoort. De lay-out van deze
gecombineerde certificeringsetiketten/plantenpaspoort zijn reeds gecommuniceerd naar u.
De door de dienst opgemaakte lay-outs beantwoorden aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313
van 13 december 2017 tot vaststelling van de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort voor het
verkeer binnen het grondgebied van de Unie en het plantenpaspoort voor het binnenbrengen in en het
verkeer binnen een beschermd gebied.
Tussen het FAVV en de gewesten is de afspraak gemaakt dat voor de pootaardappelsector het
vestigingseenheidsnummer niet moet vermeld worden bij de rubriek ‘Registratienummer’ op het
certificaat, maar dat de huidige situatie wordt behouden, nl. het operatornummer toegekend door onze
dienst moet hier opgenomen worden.

3 VERKEER BINNEN BESCHERMDE GEBIEDEN
3.1 DEFINITIE BESCHERMDE GEBIEDEN EN ZP-ORGANISMEN
“Beschermde gebieden”, zijn specifieke delen van het Europese grondgebied waar quarantaineorganismen
die wel aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie afwezig zijn.
Op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/2031 kunnen bepaalde gebieden als beschermde
gebieden erkend worden. Wanneer een quarantaineorganisme wel aanwezig is op het grondgebied van de
Unie, maar niet op het grondgebied van een lidstaat of een deel daarvan, en het geen EUquarantaineorganisme betreft, kan de Commissie, op verzoek van die lidstaat, op grond van artikel 4 van
de genoemde uitvoeringsverordening, grondgebied erkennen als beschermd gebied wat dat
quarantaineorganisme
betreft
(„beschermdgebiedquarantaineorganismen”,
hierna
„ZPquarantaineorganismen” (van „Zona Protecta-quarantaineorganismen”)).
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Er mogen geen ZP-quarantaineorganismen worden binnengebracht op, in het verkeer zijn binnen, of
worden gehouden, vermeerderd of vrijgelaten in, het betrokken beschermde gebied.
Het binnenbrengen, het verkeer van en het vrijlaten van ZP-quarantaineorganismen in de betrokken
beschermde gebieden moeten dus worden verboden. Er zijn ten aanzien van het binnenbrengen van ZPquarantaineorganisme verbodsbepalingen en bijzondere voorschriften vastgesteld
De Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 publiceert in bijlage III de Lijst van beschermde gebieden en de
respectieve ZP-quarantaineorganismen, en hun respectieve codes. Deze tabel bevat de ZPquarantaineorganismen, hun EPPO code en de beschermde gebieden waarvoor de regel geldt.

3.2 PLANTENPASPOORT VOOR BESCHERMDE GEBIEDEN
Op grond van artikel 80, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 moet een lijst worden opgesteld van planten,
plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist is om te worden
binnengebracht in of in het verkeer te zijn binnen bepaalde beschermde gebieden. Op deze
plantenpaspoorten moet de vermelding “ZP” worden aangebracht, om een onderscheid te maken met de
plantenpaspoorten die vereist zijn voor het verkeer binnen het gehele grondgebied van de Unie.
De Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 publiceert in bijlage
XIV de lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist
is voor het binnenbrengen in of het verkeer ervan binnen bepaalde beschermde gebieden. Punt 6 van deze
bijlage bepaalt dat voor knollen van Solanum tuberosum L., bestemd voor opplant een plantenpaspoort
wordt vereist voorzien van de vermelding “ZP”.

3.3 PRAKTISCHE UITWERKING
3.3.1 Gecombineerd Certificeringsetiket/plantenpaspoort
De Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313 van 13 december 2017 tot vaststelling van de vormvoorschriften
voor het plantenpaspoort voor het verkeer binnen het grondgebied van de Unie en het plantenpaspoort
voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen een beschermd gebied, bepaalt dat voor ZPquarantaineorganismen die naar een beschermd gebied worden uitgevoerd, de ZP/PZ en de EPPO-code
moeten vermeld worden op het certificaat/plantenpaspoort.
De huidige ZP-codes vervallen (vb.a13, b6).
In geval er een pp moet gemaakt worden met ZP, dan moet de code ‘ZP’ vóór ‘Plantenpaspoort /Plant
passport’ vermeld worden en de code ‘PZ’ erachter.
Onder ZP Plantenpaspoort /Plant passport PZ wordt de EPPO-code van het plaagorganisme vermeld. Deze
code vindt u in bijlage III van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 of rechtstreeksop de website van
EPPO zelf.
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ZP Plantenpaspoort /Plant passport PZ
LPTNDE, BNYVV0

3.3.2 ZP-quarantaineorganismen
Voor pootaardappelen zijn er 2 ZP-quarantaineorganismen waarvoor een ZP code moet vermeld worden
als het naar het desbetreffend beschermdgebied gaat:
ZP-quarantaineorganisme

EPPO-code

Beschermd gebieden

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a) Ireland; (b) Spain (Ibiza and Menorca); (c)
Cyprus; (d) Malta; (e) Portugal (Azores and
Madeira); (f) Finland (districts of Åland, Häme,
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); (g)
Sweden (counties of Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar and Skåne); (h) United Kingdom.
(a) Ireland; (b) France (Brittany); (c) Portugal
(Azores); (d) Finland; (e) United Kingdom
(Northern Ireland).

3.3.3 Specifieke eisen voor de beschermde zone
De Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 geeft in BIJLAGE X de lijst van planten, plantaardige producten
en andere materialen die worden binnengebracht in of in het verkeer zijn binnen beschermde gebieden en
overeenkomstige bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden
Voor de coloradokever, Leptinotarsa decemlineata Say. zijn er geen bijkomende eisen (de waar moet vrij
zijn).
Voor de Beet necrotic yellow vein virus gelden de volgende voorwaarden: indien van toepassing moet er
een analyse van de aanhangende grond gebeuren of moet het monster volledig grondvrij zijn.

6.

Planten, plantaardige
producten en andere
materialen
Knollen van Solanum
tuberosum L.,
bestemd voor
opplant

GN-code

Bijzondere voorschriften voor
beschermde gebieden

Beschermde gebieden

0701 10 00

Officiële verklaring dat de
knollen:
a) zijn geteeld in een gebied
waarvan bekend is dat Beet
necrotic yellow vein virus
(“BNYVV”) er niet voorkomt, of
b) zijn geteeld op grond, of in

a) Frankrijk (Bretagne)
b) Finland
c) Ierland
d) Portugal (Azoren)
e) Verenigd Koninkrijk
(Noord- Ierland)
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Planten, plantaardige
producten en andere
materialen

GN-code

Bijzondere voorschriften voor
beschermde gebieden

Beschermde gebieden

een groeimedium dat uit grond
bestaat, waarvan bekend is dat
het vrij is van BNYVV, of die
volgens passende methoden
getoetst is en vrij is bevonden
van BNYVV, of
c) zijn gewassen zodat zij vrij
zijn van grond.
Als pootaardappelen naar een beschermd gebied worden vervoerd, moeten op het certificaat de ZP/PZ, en
de EPPO code (van de 2 betrokken plaagorganismen (LPTNDE, BNYVV0) vermeld worden. Voor de bijzondere
voorschriften voor beschermde gebieden moet er voor BNYVV0 een officiële verklaring zijn die verklaart
dat de pootaardappelen zijn geteeld op grond, die vrij is van BNYVV0, of ze gewassen zijn zodat zij vrij zijn
van grond. Voor LPTNDE moet de partij er vrij van zijn.

4 TOEPASSINGSMODALITEITEN
Deze mededeling treedt in werking met ingang van 14 december 2019 en blijft geldig tot er een
aangepaste versie wordt uitgegeven.
Met vriendelijke groeten,
(ondertek_1_digitek)

Jos De Smedt
Afdelingshoofd
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