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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1500 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 2018
tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thiram, en houdende een verbod op
het gebruik en de verkoop van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die
thiram bevatten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging
van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (1), en met name artikel 20, lid 1, artikel 49, lid 2, en artikel 78, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 2003/81/EG van de Commissie (2) is thiram als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van de Raad (3).

(2)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd
krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009, en zijn opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4).

(3)

De goedkeuring van de in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 vermelde
werkzame stof thiram vervalt op 30 april 2019.

(4)

Er is een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van thiram ingediend overeenkomstig artikel 1 van Uitvoe
ringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (5) en binnen de in dat artikel vermelde termijn.

(5)

De aanvrager heeft de overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 vereiste
aanvullende dossiers ingediend. De lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag volledig was.

(6)

De lidstaat-rapporteur heeft in overleg met de lidstaat-corapporteur een beoordelingsverslag over de verlenging
opgesteld en dit verslag op 20 januari 2016 bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de
Commissie ingediend.

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) Richtlijn 2003/81/EG van de Commissie van 5 september 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde molinaat,
thiram en ziram op te nemen als werkzame stof (PB L 224 van 6.9.2003, blz. 29).
(3) Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230
van 19.8.1991, blz. 1).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de
uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).
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(7)

De EFSA heeft dat beoordelingsverslag over de verlenging voor opmerkingen aan de aanvrager en de lidstaten
toegezonden en de ontvangen opmerkingen naar de Commissie doorgestuurd. De EFSA heeft het aanvullende
beknopte dossier tevens toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(8)

Op 27 januari 2017 heeft de EFSA de Commissie haar conclusie (1) meegedeeld met betrekking tot de vraag of
thiram naar verwachting zal voldoen aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 1107/2009. De EFSA heeft een hoog acuut risico voor consumenten en werknemers vastgesteld bij de
toepassing van thiram als bladspuitmiddel. Voorts heeft de EFSA een hoog risico voor vogels en zoogdieren
vastgesteld bij alle beoordeelde representatieve gebruiksdoeleinden, waaronder bij zaadbehandeling, zelfs als bij de
risicobeoordeling rekening wordt gehouden met de toepassing van een hoger niveau van verfijning. Uit de
onvolledige informatie die over de metaboliet M1 beschikbaar was, konden met het oog op de risicobeoordeling
geen residudefinities worden afgeleid; bijgevolg kon de beoordeling van het risico voor de consument bij inname
via de voeding niet worden voltooid en konden geen maximumresidugehalten worden vastgesteld. Voorts kon de
EFSA op basis van de beschikbare informatie niet uitsluiten dat bij de toepassing van waterbehandelingsprocessen
op oppervlaktewater en grondwater dat thiram en zijn metaboliet DMCS bevat, N,N-dimethylnitrosamine
(NDMA) in drinkwater wordt gevormd, een tot bezorgdheid aanleiding gevende stof gezien het intrinsieke gevaar
ervan; bovendien heeft de EFSA op basis van de beperkte beschikbare informatie geconcludeerd dat blootstelling
aan DMCS een hoog risico vormt voor in het water levende organismen. Tevens kon de EFSA op basis van de
beschikbare informatie geen conclusie bereiken over het hormoonontregelend vermogen van thiram.

(9)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht zijn opmerkingen over de conclusie van de EFSA in te dienen.
Overeenkomstig artikel 14, lid 1, derde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 heeft de
Commissie de aanvrager ook verzocht opmerkingen over het ontwerpverlengingsverslag in te dienen. De
aanvrager heeft zijn opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig onderzocht.

(10)

Ondanks de argumenten van de aanvrager blijven de problemen in verband met de stof echter bestaan.

(11)

Bijgevolg is met betrekking tot een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbescher
mingsmiddel niet vastgesteld dat aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009
is voldaan. Het is dan ook passend de goedkeuring van de werkzame stof thiram overeenkomstig artikel 20, lid 1,
onder b), van die verordening niet te verlengen.

(12)

Op 18 mei 2018 heeft de aanvrager in een brief aan de Commissie verzocht om de representatieve gebruiksdoel
einden met betrekking tot gebruik als bladspuitmiddel uit de aanvraag tot verlenging te schrappen.

(13)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Rekening houdend met het geconstateerde risico voor vogels en in het wild levende zoogdieren van behandelde
zaden, moet het in de handel brengen en het gebruik van zaden die met gewasbeschermingsmiddelen die thiram
bevatten zijn behandeld, worden verboden.

(15)

Het verbod op het in de handel brengen en het gebruik van behandelde zaden moet van toepassing zijn met
ingang van 31 januari 2020, zodat er een voldoende lange overgangsperiode is voor de toeleveringsketen van
zaden, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van zaden die niet zijn behandeld met producten die
thiram bevatten.

(16)

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die thiram
bevatten, in te trekken.

(17)

Indien de lidstaten voor gewasbeschermingsmiddelen die thiram bevatten overeenkomstig artikel 46 van
Verordening (EG) nr. 1107/2009 een respijtperiode toestaan, moet die periode uiterlijk op 30 april 2019 aflopen
voor gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt als bladspuitmiddel, en uiterlijk op 30 januari 2020 voor
andere gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van die welke worden gebruikt voor de behandeling van zaad.

(18)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/524 van de Commissie (2) is de geldigheidsduur voor thiram tot en met
30 april 2019 verlengd opdat de verlengingsprocedure vóór het verstrijken van de goedkeuring van die stof kan
worden voltooid. Aangezien er echter vóór die verlengde vervaldatum een besluit is genomen, moet deze
verordening zo snel mogelijk van toepassing worden.

(1) EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance thiram. EFSA Journal 2017; 15(7):4700 [29 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/524 van de Commissie van 28 maart 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713,
identiek met stam AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichloorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazool, metrafenon,
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram,
tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazool en ziram (PB L 88 van 4.4.2018, blz. 4).
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(19)

Deze verordening laat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor de goedkeuring van thiram in te dienen
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 onverlet.

(20)

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders heeft binnen de door zijn voorzitter
vastgestelde termijn geen advies uitgebracht. Een uitvoeringshandeling werd nodig geacht en de voorzitter heeft
de ontwerpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het comité van beroep voorgelegd. Het comité van
beroep heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Niet-verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof
De goedkeuring van de werkzame stof thiram wordt niet verlengd.
Artikel 2
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de vermelding over thiram in rij 73
geschrapt.
Artikel 3
Verbod op het in de handel brengen van behandelde zaden
Zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die thiram bevatten, mogen niet worden gebruikt of in de
handel worden gebracht.
Artikel 4
Overgangsmaatregelen
De lidstaten trekken alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof thiram bevatten uiterlijk op
30 januari 2019 in.
Artikel 5
Respijtperiode
Door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 toegestane respijtperioden moeten zo
kort mogelijk zijn en uiterlijk op 30 april 2019 aflopen voor gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt als
bladspuitmiddel, en uiterlijk op 30 januari 2020 voor andere gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van die welke
worden gebruikt voor de behandeling van zaad.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 3 is van toepassing met ingang van 31 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 oktober 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1501 VAN DE COMMISSIE
van 9 oktober 2018
tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (1), en met name artikel 20, lid 1, en artikel 78, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 2001/87/EG van de Commissie (2) is pymetrozine als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3).

(2)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd
krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 en zijn opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4).

(3)

De goedkeuring van de in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 vermelde
werkzame stof pymetrozine vervalt op 30 juni 2019.

(4)

Er is een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van pymetrozine ingediend overeenkomstig artikel 4 van
Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie (5) en binnen de in dat artikel vermelde termijn.

(5)

De aanvrager heeft de overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1141/2010 vereiste aanvullende
dossiers ingediend. De lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag volledig was.

(6)

De lidstaat-rapporteur heeft in overleg met de lidstaat-corapporteur een beoordelingsverslag over de verlenging
opgesteld en dit verslag op 28 juni 2013 bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de
Commissie ingediend.

(7)

De EFSA heeft dat beoordelingsverslag over de verlenging voor opmerkingen aan de aanvrager en de lidstaten
toegezonden en de ontvangen opmerkingen naar de Commissie doorgestuurd. De EFSA heeft het aanvullende
beknopte dossier tevens toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(8)

Op 28 augustus 2014 heeft de EFSA de Commissie haar conclusie (6) meegedeeld met betrekking tot de vraag of
pymetrozine naar verwachting zal voldoen aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 1107/2009. De EFSA heeft geconcludeerd dat er een groot risico bestaat dat de beoordeelde representatieve
gebruiksdoeleinden bij alle relevante grondwaterscenario's leiden tot blootstelling van het grondwater aan de
toxicologisch relevante metaboliet CGA371075 boven de parametrische grenswaarde voor drinkwater van
0,1 μg/l. De EFSA heeft verder geconcludeerd dat wordt verwacht dat ook de aanwezigheid van verscheidene
andere toxicologisch relevante metabolieten van pymetrozine de grenswaarde van 0,1 μg/l zal overschrijden in

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) Richtlijn 2001/87/EG van de Commissie van 12 oktober 2001 houdende wijziging van bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ten einde acibenzolar-S‑methyl, cyclanilide, ijzer(III)fosfaat,
pymetrozine en pyraflufen-ethyl op te nemen als werkzame stoffen (PB L 276 van 19.10.2001, blz. 17).
(3) Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230
van 19.8.1991, blz. 1).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
(5) Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie van 7 december 2010 tot vaststelling van de procedure voor de verlenging van de
opneming van een tweede groep werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot opstelling van de lijst van die
stoffen (PB L 322 van 8.12.2010, blz. 10).
(6) EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance pymetrozine. EFSA Journal 2014;12(9):3817; 102 blz.; doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.
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sommige of alle relevante grondwaterscenario's voor de beoordeelde representatieve gebruiksdoeleinden. De EFSA
heeft ook geconcludeerd dat het toxicologische profiel van de in de plantresidudefinitie met het oog op de risico
beoordeling opgenomen metabolieten niet kon worden bevestigd en dat de beoordeling van het risico voor in het
water levende organismen als gevolg van blootstelling aan de metaboliet M3MF op basis van de beschikbare
informatie in het dossier niet voor alle representatieve gebruiksdoeleinden kon worden afgerond.
(9)

Bovendien heeft de EFSA geconcludeerd dat pymetrozine nadelige gevolgen heeft voor de endocriene organen bij
verschillende soorten en over verschillende termijnen. Op basis van de beschikbare informatie in het dossier kon
de EFSA de wetenschappelijke beoordeling van de potentiële hormoonontregelende eigenschappen van
pymetrozine echter niet afronden.

(10)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht zijn opmerkingen in te dienen over de conclusie van de EFSA en,
overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1141/2010, over het ontwerpevaluatieverslag. De
aanvrager heeft zijn opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig onderzocht.

(11)

Ondanks de argumenten van de aanvrager blijven de problemen in verband met de stof echter bestaan.

(12)

Bijgevolg is met betrekking tot een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbescher
mingsmiddel niet vastgesteld dat aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009
is voldaan. Het is dan ook passend de goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine overeenkomstig artikel 20,
lid 1, onder b), van die verordening niet te verlengen.

(13)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die pymetrozine
bevatten, in te trekken.

(15)

Als de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 een respijtperiode toekennen
voor gewasbeschermingsmiddelen die pymetrozine bevatten, moet deze periode uiterlijk op 30 januari 2020
aflopen.

(16)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/917 van de Commissie (1) is de geldigheidsduur voor pymetrozine tot en
met 30 juni 2019 verlengd opdat de verlengingsprocedure vóór het verstrijken van de goedkeuring van die stof
kan worden voltooid. Aangezien er echter vóór die verlengde vervaldatum een besluit is genomen, moet deze
verordening zo snel mogelijk van toepassing worden.

(17)

Deze verordening laat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor de goedkeuring van pymetrozine in te
dienen overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 onverlet.

(18)

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders heeft binnen de door zijn voorzitter
vastgestelde termijn geen advies uitgebracht. Een uitvoeringshandeling werd nodig geacht en de voorzitter heeft
de ontwerpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het comité van beroep voorgelegd. Het comité van
beroep heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Niet-verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof
De goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine wordt niet verlengd.
Artikel 2
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de vermelding over pymetrozine in rij 23
geschrapt.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/917 van de Commissie van 27 juni 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen alfa-cypermethrin, beflubutamide, benalaxyl,
benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, carvon, chloorprofam, cyazofamide, desmedifam, dimethoaat, dimethomorf,
diquat, ethefon, ethoprofos, etoxazool, famoxadone, fenamidone, fenamifos, fenmedifam, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet,
foramsulfuron, formetanaat, fosmet, Gliocladium catenulatum stam J1446, isoxaflutool, metalaxyl‑M, methiocarb, methoxyfenozide,
metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stam 251, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool, pymetrozine
en S‑metolachloor (PB L 163 van 28.6.2018, blz. 13).
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Artikel 3
Overgangsmaatregelen
De lidstaten trekken alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof pymetrozine bevatten
uiterlijk op 30 april 2019 in.
Artikel 4
Respijtperiode
Een door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 toegekende respijtperiode moet zo
kort mogelijk zijn en uiterlijk op 30 januari 2020 aflopen.
Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 oktober 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2018/1502 VAN DE RAAD
van 8 oktober 2018
tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's, voorgedragen
door het Koninkrijk Spanje
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,
Gezien de voordracht van de Spaanse regering,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 26 januari 2015, 5 februari 2015 en 23 juni 2015 heeft de Raad de Besluiten (EU) 2015/116 (1), (EU)
2015/190 (2) en (EU) 2015/994 (3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van
de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld. Op 18 juli 2016 is de
heer Francesc HOMS i MOLIST bij Besluit (EU) 2016/1203 van de Raad (4) als lid vervangen door de heer Jordi
SOLÉ i FERRANDO en is de heer Roger ALBINYANA i SAIGÍ als plaatsvervanger vervangen door de heer Amadeu
ALTAFAJ i TARDIO. Op 27 maart 2017 is de heer Jordi SOLÉ i FERRANDO bij Besluit (EU) 2017/602 van de
Raad (5) als lid vervangen door mevrouw Maria BADIA i CUTCHET.

(2)

In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijn van
mevrouw Maria BADIA i CUTCHET.

(3)

In het Comité van de Regio's is een zetel van plaatsvervanger vrijgekomen vanwege het einde van de
ambtstermijn van de heer Amadeu ALTAFAJ i TARDIO,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat
wil zeggen tot en met 25 januari 2020:
a) tot lid:
— de heer Ernest MARAGALL i MIRA, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la
Comunidad Autónoma de Cataluña;
b) tot plaatsvervanger:
— mevrouw Natàlia MAS GUIX, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
(1) Besluit (EU) 2015/116 van de Raad van 26 januari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 20 van 27.1.2015, blz. 42).
(2) Besluit (EU) 2015/190 van de Raad van 5 februari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 31 van 7.2.2015, blz. 25).
(3) Besluit (EU) 2015/994 van de Raad van 23 juni 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 159 van 25.6.2015, blz. 70).
(4) Besluit (EU) 2016/1203 van de Raad van 18 juli 2016 tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's,
voorgedragen door het Koninkrijk Spanje (PB L 198 van 23.7.2016, blz. 44).
(5) Besluit (EU) 2017/602 van de Raad van 27 maart 2017 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het
Koninkrijk Spanje (PB L 82 van 29.3.2017, blz. 8).
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
J. BOGNER-STRAUSS
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1503 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2018
tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Aromia
bungii (Faldermann) te voorkomen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6447)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnen
brengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, derde zin,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Aromia bungii (Faldermann) (hierna „het nader omschreven organisme” genoemd) is niet opgenomen in bijlage I
of bijlage II bij Richtlijn 2000/29/EG.

(2)

Onlangs zijn echter voor het eerst uitbraken van dat organisme vastgesteld in Italië en Duitsland. Dit organisme
heeft onaanvaardbare economische, sociale of milieugevolgen op het grondgebied van de Unie. Het binnen
brengen en de aanwezigheid ervan in de Unie dienen daarom te worden verboden en voorkomen. Daartoe dienen
specifieke maatregelen te worden genomen.

(3)

De Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) heeft in 2014 een
verslag goedgekeurd met een fytosanitaire risicoanalyse voor het nader omschreven organisme (2). In dat verslag
werden als mogelijke introductieroutes voor het nader omschreven organisme alle hout of houtproducten van
Prunus-soorten aangemerkt, voor zover zij omvangrijk genoeg zijn om de levenscyclus van het plaagorganisme te
ondersteunen tot de volwassen dieren uitkomen, en voor zover zij geen behandeling hebben ondergaan om het
nader omschreven organisme te verdelgen. Het is daarom passend specifieke maatregelen vast te stellen voor het
binnenbrengen en het verkeer binnen de Unie van voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdi
ameter van 1 cm of meer op hun dikste punt, met uitzondering van zaden, van Prunus spp. (hierna de „nader
omschreven planten” genoemd). Deze maatregelen moeten ook van toepassing zijn op hout in de zin van
artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG (hierna „nader omschreven hout” genoemd) en op houten verpakkings
materiaal, indien dit geheel of gedeeltelijk bestaat uit hout van Prunus spp. (hierna „nader omschreven houten
verpakkingsmateriaal” genoemd).

(4)

In geval van een uitbraak van het nader omschreven organisme op het grondgebied van de Unie moet rond het
punt van die uitbraak een gebied worden afgebakend, ten einde binnen dat gebied doeltreffende uitroeiingsmaat
regelen te nemen.

(5)

Het is passend rekening te houden met de economische en milieugevolgen van de vernietiging van de planten.
Onder bepaalde voorwaarden hoeft daarom geen afgebakend gebied te worden ingesteld, namelijk indien het
nader omschreven organisme kan worden verwijderd uit de planten waarin het is aangetroffen, en wanneer kan
worden gegarandeerd dat het nader omschreven organisme zich niet kan vestigen.

(6)

In nader omschreven omstandigheden moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om te besluiten geen
afgebakende gebieden in te stellen of de maatregelen te beperken tot de vernietiging van de besmette planten of
plantaardige producten, wanneer zulks in verhouding staat tot het respectieve fytosanitaire risico.

(7)

Voor nader omschreven planten en nader omschreven hout, die ten minste gedurende een deel van hun leven zijn
geteeld in een afgebakend gebied of die door een afgebakend gebied zijn vervoerd, of nader omschreven houten
verpakkingsmateriaal van oorsprong uit een afgebakend gebied, is de kans groter dat zij besmet zijn geraakt met
het nader omschreven organisme. Om die reden moet het verkeer van deze planten, van dat hout en van dat
houten verpakkingsmateriaal onderworpen zijn aan specifieke vereisten om een verdere verspreiding van het
nader omschreven organisme te voorkomen.

(8)

Om ervoor te zorgen dat er nauwlettend toezicht kan gehouden worden op het verkeer van voor opplant
bestemde planten van oorsprong uit de afgebakende gebieden en te zorgen voor een duidelijk overzicht van de
locaties waar de fytosanitaire risico's in verband met het nader omschreven organisme groot zijn, moeten de
Commissie en de lidstaten toegang hebben tot informatie over de productielocaties in de afgebakende gebieden.

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Paris. Beschikbaar op: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_
Analysis/PRA_intro.htm
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(9)

Om te garanderen dat de nader omschreven planten en het nader omschreven hout die uit derde landen in de
Unie worden binnengebracht, vrij zijn van het nader omschreven organisme, moeten de vereisten voor het
binnenbrengen uit derde landen in de Unie gelijkwaardig zijn aan de vereisten voor het verkeer van nader
omschreven planten en nader omschreven hout uit een afgebakend gebied naar de rest van het grondgebied van
de Unie.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a) „het nader omschreven organisme”: Aromia bungii (Faldermann);
b) „nader omschreven planten”: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van 1 cm of meer
op hun dikste punt, met uitzondering van zaden, van Prunus spp., met uitzondering van Prunus laurocerasus L.;
c) „nader omschreven hout”: hout in de zin van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG, geheel of deels verkregen
van de volgende nader omschreven planten, als opgesomd in deel II van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87
van de Raad (1):
GN-code

Omschrijving

4401 12 00

Brandhout van ander hout dan naaldhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, tak
kenbossen en dergelijke

4401 22 00

Ander hout dan naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes

4401 40

Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst (1)

4403 12 00

Ander hout dan naaldhout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserve
ringsmiddelen, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant
bezaagd

ex 4404 20 00

Hoephout, ander dan naaldhout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch
niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch
op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en derge
lijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke

4406

houten dwarsliggers en wisselhouten

4407 94

Hout van kers (Prunus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook
indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

4416 00 00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaron
der begrepen

9406 10 00

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

(1) Toegepast voor resten en afval, van hout, niet geperst, met een dikte en breedte van meer dan 2,5 cm.

d) „nader omschreven houten verpakkingsmateriaal”: verpakkingsmateriaal, geheel of deels verkregen van de nader
omschreven planten;
e) „plaats van productie”: elk terrein dat of elke verzameling percelen die als één enkele productie- of bedrijfseenheid
wordt geëxploiteerd, met inbegrip van productieterreinen die om fytosanitaire redenen afzonderlijk worden beheerd;
(1) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeen
schappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
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f) „professionele exploitant”: elke persoon die zich beroepshalve bezighoudt met één of meer van de volgende
activiteiten met betrekking tot planten, plantaardige producten en houten verpakkingsmateriaal;
— opplant;
— reproduceren;
— produceren, waaronder telen, vermenigvuldigen en onderhouden;
— binnenbrengen op, verplaatsen binnen en verplaatsen naar een plaats buiten het grondgebied van de Unie;
— op de markt aanbieden.
Artikel 2
Verbod op het binnenbrengen of de verspreiding binnen het grondgebied van de Unie van het
nader omschreven organisme
Het binnenbrengen of de verspreiding binnen het grondgebied van de Unie van het nader omschreven organisme wordt
verboden.
Artikel 3
Opsporing of vermoedelijke aanwezigheid van het nader omschreven organisme
1.
Wanneer een persoon de aanwezigheid van het nader omschreven organisme vaststelt of vermoedt, stelt hij de
verantwoordelijke officiële instantie hiervan onmiddellijk op de hoogte en verstrekt haar alle relevante informatie over de
aanwezigheid of de vermoedelijke aanwezigheid van het nader omschreven organisme.
2.

De bevoegde officiële instantie registreert deze informatie onmiddellijk.

3.
Wanneer de verantwoordelijke officiële instantie op de hoogte is gesteld van de aanwezigheid of de vermoedelijke
aanwezigheid van het nader omschreven organisme, neemt zij alle noodzakelijke maatregelen om die aanwezigheid of
vermoedelijke aanwezigheid te bevestigen.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder die verantwoordelijk is voor planten die mogelijk door het nader
omschreven organisme zijn aangetast, onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid of de vermoe
delijke aanwezigheid van het nader omschreven organisme en wordt voorgelicht over de mogelijke gevolgen en risico's,
alsook de te nemen maatregelen.
Artikel 4
Onderzoeken van het grondgebied van de lidstaten op het nader omschreven organisme
De lidstaten voeren op hun grondgebied jaarlijks onderzoek uit naar de aanwezigheid van het nader omschreven
organisme.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de bevoegde officiële instantie of onder officieel toezicht van de bevoegde
officiële instantie. Zij bestaan uit een visueel onderzoek, en indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van besmetting
met het nader omschreven organisme, bemonstering met het oog op identificatie van het plaagorganisme. Bij het
onderzoek wordt rekening gehouden met de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens, de biologie van het
nader omschreven organisme, de aanwezigheid en de biologie van in aanmerking komende planten, en alle andere
passende informatie met betrekking tot de aanwezigheid van het nader omschreven organisme.
Artikel 5
Instelling van afgebakende gebieden
1.
Wanneer de aanwezigheid van het nader omschreven organisme wordt bevestigd, bakent de betrokken lidstaat
onverwijld een gebied af overeenkomstig lid 2 (hierna „het afgebakende gebied” genoemd).
2.

Het afgebakende gebied bestaat uit een besmette zone en een bufferzone.

De besmette zone is het gebied waarin de aanwezigheid van het nader omschreven organisme is bevestigd en dat omvat:
a) alle planten waarvan bekend is dat zij met het betrokken plaagorganisme zijn besmet;
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b) alle planten die tekenen of symptomen vertonen die duiden op een mogelijke besmetting met dat plaagorganisme;
c) alle andere planten die mogelijk met dat plaagorganisme zijn of zullen worden besmet, met inbegrip van planten die
mogelijk besmet zijn omdat zij gevoelig zijn voor dat plaagorganisme en zich in de nabijheid van besmette planten
hebben bevonden of omdat zij, voor zover bekend, uit dezelfde productie als besmette planten stammen of uit
besmette planten verkregen zijn.
Rondom de besmette zone wordt een bufferzone met een breedte van ten minste 2 km ingesteld.
De exacte grenzen van de besmette zone en de bufferzone moeten zijn gebaseerd op degelijke wetenschappelijke
beginselen, de biologie van het nader omschreven organisme, het besmettingsniveau en de verdeling van de nader
omschreven planten en van het nader omschreven hout in het betrokken gebied.
Ingeval de verantwoordelijke officiële instantie concludeert dat uitroeiing van het nader omschreven organisme mogelijk
is overeenkomstig artikel 6, lid 1, rekening houdend met de omstandigheden van de uitbraak, de resultaten van een
specifiek onderzoek of de onmiddellijke toepassing van uitroeiingsmaatregelen, kan de straal van de bufferzone worden
verkleind tot niet minder dan 1 km vanaf de grens van de besmette zone.
3.
Indien de aanwezigheid van het nader omschreven organisme binnen de bufferzone wordt bevestigd, wordt de
afgrenzing van de besmette zone en de bufferzone onmiddellijk herzien en dienovereenkomstig veranderd.
4.
Wanneer het nader omschreven organisme blijkens de in artikel 4 en in lid 6, onder b), van dit artikel bedoelde
onderzoeken gedurende een periode van vier opeenvolgende jaren niet is aangetroffen in een afgebakend gebied, kan
deze afbakening worden opgeheven. In dergelijke gevallen stelt de desbetreffende lidstaat de Commissie en de andere
lidstaten hiervan in kennis.
5.
De lidstaten hoeven geen afgebakend gebied, als bedoeld in lid 1, in te stellen wanneer aan één van de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) er bestaat bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het nader omschreven organisme in het gebied is binnengebracht met
planten, hout of houten verpakkingsmateriaal die besmet waren voordat zij in het betrokken gebied zijn binnenge
bracht; en er is vastgesteld dat het nader omschreven organisme zich niet heeft gevestigd en dat de verspreiding en de
voortplanting van het nader omschreven organisme niet mogelijk zijn wegens zijn biologie;
b) er bestaat bewijsmateriaal dat het bij de aanwezigheid van het nader omschreven organisme om een geïsoleerd geval
gaat, onmiddellijk verband houdend met een nader omschreven plant, nader omschreven hout, of nader omschreven
houten verpakkingsmateriaal, dat naar verwachting niet tot vestiging zal leiden, en
er is vastgesteld dat het nader omschreven organisme zich niet heeft gevestigd en dat de verspreiding en de
voortplanting van het nader omschreven organisme niet mogelijk zijn wegens zijn biologie.
Voor de toepassing van het bepaalde onder b) wordt rekening gehouden met de resultaten van een specifiek onderzoek
en met uitroeiingsmaatregelen. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit het uit voorzorg kappen en verwijderen van
nader omschreven planten en plantaardige producten en uit het vernietigen en verwijderen van houten verpakkingsma
teriaal, nadat zij zijn onderzocht.
6.
Wanneer aan een van de in lid 5 vermelde voorwaarden wordt voldaan, nemen de lidstaten de volgende
maatregelen:
a) onmiddellijke maatregelen om te zorgen voor de snelle uitroeiing van het nader omschreven organisme en om de
mogelijkheid van de verspreiding ervan uit te sluiten;
b) regelmatig en intensief toezicht tijdens een periode die ten minste vier achtereenvolgende jaren omvat, waaronder één
levenscyclus van het nader omschreven organisme en één aanvullend jaar, in een straal van ten minste 1 km rond de
besmette planten, het besmette hout of het besmette houten verpakkingsmateriaal, of de plaats waar het nader
omschreven organisme is gevonden;
c) de vernietiging van alle besmet plantenmateriaal, hout of houten verpakkingsmateriaal;
d) onderzoek naar de oorsprong van de besmetting door middel van tracering van planten, hout, of houten verpak
kingsmateriaal, voor zover mogelijk, en onderzoek daarvan naar tekenen van besmetting;
e) activiteiten om het publiek meer bewust te maken van de bedreiging die van het organisme uitgaat;
f) alle andere maatregelen die kunnen bijdragen tot de uitroeiing van het nader omschreven organisme, waarbij
rekening wordt gehouden met internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM) nr. 9 en overeenkomstig de
beginselen van ISPM nr. 14 een geïntegreerde aanpak wordt toegepast.
Voor de toepassing van het bepaalde onder d) moet het onderzoek een doelgerichte destructieve bemonstering omvatten.
De in de punten a) tot en met f) bedoelde maatregelen worden gepresenteerd in de vorm van een verslag overeenkomstig
artikel 10, lid 1, onder a).
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Artikel 6
Uitroeiings- en inperkingsmaatregelen
1.

De lidstaat die een afgebakend gebied instelt als bedoeld in artikel 5, neemt in dat gebied de volgende maatregelen:

a) het onmiddellijk kappen van besmette planten en planten met door het nader omschreven organisme veroorzaakte
symptomen en de volledige verwijdering van hun wortels als er door larven uitgevreten gangen worden vastgesteld
onder de wortelhals van de besmette plant;
b) het kappen van alle nader omschreven planten binnen een straal van 100 m rond de besmette planten en het
onderzoek van die nader omschreven planten op tekenen van besmetting;
c) verwijdering, onderzoek en veilige afvoer van de overeenkomstig de punten a) en b) gekapte planten en indien nodig
hun wortels, alsook onderzoek en afvoer van andere plantaardige producten en houten verpakkingsmateriaal;
d) verbod van het vervoer van mogelijk besmet materiaal uit het afgebakende gebied;
e) onderzoek naar de oorsprong van de besmetting door tracering van de betrokken planten en het betrokken hout en
houten verpakkingsmateriaal, voor zover mogelijk, en onderzoek daarvan naar tekenen van besmetting;
f) waar het passend is, vervanging van nader omschreven planten door andere planten van andere soorten;
g) verbod op de opplant van nieuwe nader omschreven planten in de open lucht in het gebied bedoeld in dit lid
onder b), behalve voor de in artikel 7, lid 1, bedoelde plaatsen van productie;
h) intensief toezicht op de aanwezigheid van het nader omschreven organisme op Prunus spp. met specifieke aandacht
voor de bufferzone, met inbegrip van ten minste één inspectie per jaar;
i) activiteiten om het publiek meer bewust te maken van de bedreiging die van het organisme uitgaat en de
goedgekeurde maatregelen ter preventie van het binnenbrengen en verspreiden ervan in de Unie, inclusief de
voorwaarden betreffende het vervoer van de nader omschreven planten, het nader omschreven hout en het nader
omschreven houten verpakkingsmateriaal uit het afgebakende gebied;
j) indien nodig, specifieke maatregelen voor de aanpak van bijzondere omstandigheden of complicaties waarvan redelij
kerwijs kan worden verwacht dat zij de uitroeiing tegenhouden, belemmeren of vertragen, met name maatregelen
met betrekking tot de toegang tot en de passende uitroeiing van alle planten, besmet of verdacht van besmetting,
ongeacht hun ligging, ongeacht of zij publieke of particuliere eigendom zijn en ongeacht de persoon of instantie die
verantwoordelijk is voor de planten;
k) alle andere maatregelen die kunnen bijdragen tot de uitroeiing van het nader omschreven organisme, waarbij
rekening wordt gehouden met ISPM nr. 9 en overeenkomstig de beginselen van ISPM nr. 14 een geïntegreerde
aanpak wordt toegepast.
Voor de toepassing van het bepaalde onder a), wanneer de besmette planten zijn gevonden buiten de vliegperiode van
het nader omschreven organisme, moeten het kappen en het verwijderen van de planten worden uitgevoerd vóór het
begin van de volgende vliegperiode.
In afwijking van het bepaalde onder b), wanneer een verantwoordelijke officiële instantie concludeert dat het kappen van
bepaalde bomen ongepast is wegens hun specifieke sociale, culturele of milieuwaarde, garandeert de lidstaat die het
afgebakende gebied heeft ingesteld, dat deze specifieke planten die niet gekapt mogen worden, een individueel en
regelmatig gedetailleerd onderzoek ondergaan naar tekenen van besmetting en dat maatregelen die gelijkwaardig zijn aan
het kappen worden getroffen om alle mogelijke verspreiding van het nader omschreven organisme vanuit deze planten
te voorkomen. In het in artikel 10 bedoelde verslag worden de redenen voor die conclusie uiteengezet met een
beschrijving van de maatregelen.
Voor de toepassing van het bepaalde onder c) worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding
van het nader omschreven organisme tijdens en na het kappen te vermijden.
Voor de toepassing van het bepaalde onder e) worden de nader omschreven planten, wanneer uit het onderzoek blijkt
dat zij besmet zijn, gekapt.
Voor de toepassing van het bepaalde onder h) wordt, waar het passend is, doelgerichte destructieve bemonstering
uitgevoerd door de verantwoordelijke officiële instantie en wordt het aantal monsters aangegeven in het verslag als
bedoeld in artikel 10, lid 1.
De in de punten a) tot en met k) bedoelde maatregelen worden gepresenteerd in de vorm van een verslag zoals bedoeld
in artikel 10, lid 1.
2.
Wanneer voor een periode van meer dan vier opeenvolgende jaren de resultaten van de in artikel 4 bedoelde
onderzoeken de aanwezigheid van het nader omschreven organisme in een bepaald gebied hebben bevestigd en er
bewijsmateriaal bestaat dat het nader omschreven organisme niet meer kan worden uitgeroeid, kunnen de lidstaten de
maatregelen beperken tot het inperken van het nader omschreven organisme binnen dat gebied.
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In dat geval wordt de straal van de bufferzone uitgebreid tot niet minder dan 4 km.
Die maatregelen moeten ten minste omvatten:
a) het onmiddellijk kappen van besmette planten en planten met door het nader omschreven organisme veroorzaakte
symptomen en de volledige verwijdering van hun wortels als er door larven uitgevreten gangen worden vastgesteld
onder de wortelhals van de besmette plant;
b) verwijdering, onderzoek en afvoer van de gekapte planten en hun wortels; het nemen van alle nodige voorzorgsmaat
regelen om de verspreiding van het nader omschreven organisme na het kappen te vermijden;
c) verbod van het vervoer van mogelijk besmet materiaal uit het afgebakende gebied;
d) waar het passend is, vervanging van nader omschreven planten door andere planten;
e) verbod op de opplant van nieuwe nader omschreven planten in de open lucht in het besmette gebied, als bedoeld in
artikel 5, behalve voor de in artikel 7, lid 1, bedoelde plaatsen van productie;
f) intensief toezicht op de aanwezigheid van het nader omschreven organisme op Prunus spp. met specifieke aandacht
voor de bufferzone, met inbegrip van ten minste één inspectie per jaar;
g) activiteiten om het publiek meer bewust te maken van de bedreiging die van het nader omschreven organisme uitgaat
en de goedgekeurde maatregelen ter preventie van het binnenbrengen en verspreiden ervan in de Unie, inclusief de
voorwaarden betreffende het vervoer van de nader omschreven planten en het nader omschreven hout uit het
afgebakende gebied;
h) indien nodig, specifieke maatregelen voor de aanpak van bijzondere omstandigheden of complicaties waarvan redelij
kerwijs kan worden verwacht dat zij het inperken tegenhouden, belemmeren of vertragen, met name maatregelen
met betrekking tot de toegang tot en de passende uitroeiing van alle planten, besmet of verdacht van besmetting,
ongeacht hun ligging, ongeacht of zij publieke of particuliere eigendom zijn en ongeacht de persoon of instantie die
verantwoordelijk is voor de planten;
i) alle andere maatregelen die kunnen bijdragen aan het inperken van het nader omschreven organisme.
Voor de toepassing van het bepaalde onder a) worden, wanneer de besmette planten zijn gevonden buiten de
vliegperiode van het nader omschreven organisme, het kappen en het verwijderen van de planten uitgevoerd vóór het
begin van de volgende vliegperiode.
Voor de toepassing van het bepaalde onder f) wordt, waar het passend is, doelgerichte destructieve bemonstering
uitgevoerd door de verantwoordelijke officiële instantie en wordt het aantal monsters aangegeven in het verslag als
bedoeld in artikel 10, lid 1.
De in de punten a) tot en met i) bedoelde maatregelen moeten worden gepresenteerd in de vorm van een verslag zoals
bedoeld in artikel 10, lid 1.
Artikel 7
Verplaatsing van nader omschreven planten binnen de Unie
1.
Nader omschreven planten van oorsprong (1) uit een afgebakend gebied mogen alleen binnen de Unie worden
vervoerd als zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort dat is opgesteld en afgegeven overeenkomstig Richtlijn
92/105/EEG van de Commissie (2) en gedurende een periode van minstens twee jaar vóór het vervoer of in geval van
planten jonger dan twee jaar permanent zijn geteeld in een plaats van productie die voldoet aan de vereisten van de
leden 2 tot en met 5.
2.

De plaats van productie wordt geregistreerd overeenkomstig Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie (3).

3.
De plaats van productie is jaarlijks onderworpen aan ten minste twee zorgvuldige officiële inspecties, die op
daartoe geschikte tijdstippen zijn uitgevoerd en waarbij geen tekenen van het nader omschreven organisme zijn
gevonden. De inspectie omvat doelgerichte destructieve bemonstering van de stammen en de takken van de planten
indien er een grotere verdenking bestaat in verband met de aanwezigheid van het nader omschreven organisme.
4.

De plaats van productie:

i) is volledig fysiek beschermd tegen het binnenbrengen van het nader omschreven organisme, of
(1) Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 and Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No 12 by
the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome, 2013.
(2) Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het
verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor
de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan (PB L 4 van 8.1.1993, blz. 22).
(3) Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van
planten, plantaardige producten en andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie (PB L 344 van 26.11.1992, blz. 38).
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ii) is onderworpen aan passende preventieve behandelingen en doelgerichte destructieve bemonstering werd uitgevoerd
op elke partij van de nader omschreven planten vóórdat zij worden vervoerd, op het niveau dat is vastgesteld in de
onderstaande tabel; de plaats van productie wordt jaarlijks onderworpen aan officiële onderzoeken binnen een straal
van minstens 1 km rond het terrein, die op daartoe geschikte tijdstippen worden uitgevoerd en waarbij geen tekenen
van besmetting zijn gevonden.
Aantal planten in de partij

Niveau destructieve bemonstering (aantal te vernietigen planten)

1-4 500

10 % van de partijgrootte

> 4 500

450

5.
Wortelstokken die aan de voorschriften van de leden 1 tot en met 4 voldoen, mogen worden geënt met enten die
niet volgens deze vereisten zijn geteeld, maar waarvan de diameter op het dikste punt niet groter is dan 1 cm.
6.
Nader omschreven planten niet van oorsprong uit afgebakende gebieden, maar binnengebracht in een plaats van
productie in dergelijke gebieden, mogen binnen de Unie worden vervoerd op voorwaarde dat deze plaats van productie
voldoet aan de voorschriften van de leden 2, 3 en 4, en alleen als de planten vergezeld gaan van een plantenpaspoort dat
is opgesteld en afgegeven overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG.
7.
Nader omschreven planten die overeenkomstig artikel 11 zijn ingevoerd uit derde landen waarvan bekend is dat
het nader omschreven organisme er voorkomt, mogen binnen de Unie alleen worden vervoerd als zij vergezeld gaan van
een plantenpaspoort dat is opgesteld en afgegeven overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG.
Artikel 8
Vervoer van nader omschreven hout binnen de Unie
1.
Het vervoer binnen de Unie van nader omschreven hout van oorsprong uit een afgebakend gebied of van nader
omschreven hout dat zijn natuurlijke oppervlak geheel of deels heeft behouden en dat in een afgebakend gebied binnen
gebracht is, wordt verboden.
2.
In afwijking van lid 1 mag nader omschreven hout, met uitzondering van hout in de vorm van plakjes, spanen,
kleine stukjes, schaafsel, resten en afval van oorsprong uit een afgebakend gebied, en nader omschreven hout dat zijn
natuurlijke oppervlak geheel of deels heeft behouden, binnen de Unie alleen worden vervoerd als het vergezeld gaat van
een plantenpaspoort dat is opgesteld en afgegeven overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG. Dat plantenpaspoort wordt
enkel afgegeven als het hout in kwestie voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
a) het is van bast ontdaan en heeft een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende
ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout (met inbegrip van de kern) ondergaan. De
warmtebehandeling moet blijken uit het merkteken „HT” dat aangebracht is op het hout of op de verpakking overeen
komstig het huidige gebruik;
b) het heeft voldoende ioniserende straling ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis
van 1 kGy te bereiken.
3.
In afwijking van lid 1 mag nader omschreven hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, schaafsel, resten
en afval van oorsprong uit een afgebakend gebied binnen de Unie alleen worden vervoerd als het vergezeld gaat van een
plantenpaspoort dat is opgesteld en afgegeven overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG en voldoet aan één van de volgende
voorwaarden:
a) het is van bast ontdaan en heeft een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende
ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout (met inbegrip van de kern) ondergaan;
b) het is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm.
4.
Als er in het geval van de leden 2 en 3 geen behandelings- of verwerkingsinstallaties beschikbaar zijn binnen het
afgebakende gebied, mag het nader omschreven hout binnen de Unie alleen onder officieel toezicht en in afgesloten
omstandigheden, op zodanige wijze dat het nader omschreven organisme zich niet kan verspreiden, vervoerd worden
naar de dichtstbijzijnde installatie buiten het afgebakende gebied om de onmiddellijke behandeling of verwerking
overeenkomstig de leden 2 en 3 te verzekeren.
Afval dat het resultaat is van de behandeling of verwerking overeenkomstig de leden 2 en 3, moet op zodanige wijze
weggeruimd worden dat het nader omschreven organisme zich niet buiten het afgebakende gebied kan verspreiden.
De verantwoordelijke officiële instantie moet op daartoe geschikte tijdstippen intensief toezicht uitvoeren op de
aanwezigheid van het nader omschreven organisme door middel van inspecties van Prunus spp. binnen een straal van
ten minste 1 km rond die behandelings- of verwerkingsinstallatie.
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Artikel 9
Vervoer van nader omschreven houten verpakkingsmateriaal binnen de Unie
1.
Het vervoer binnen de Unie van nader omschreven houten verpakkingsmateriaal van oorsprong uit een afgebakend
gebied wordt verboden.
2.
In afwijking van lid 1 mag nader omschreven houten verpakkingsmateriaal van oorsprong uit een afgebakend
gebied alleen worden vervoerd indien het nader omschreven houten verpakkingsmateriaal voldoet aan alle volgende
voorwaarden:
a) het heeft een van de goedgekeurde behandelingen ondergaan die zijn vermeld in bijlage I bij internationale norm
nr. 15 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen (1) inzake „Regulation of wood packaging material in international
trade” (reglementering inzake houten verpakkingsmateriaal in het internationale handelsverkeer);
b) het is voorzien van een merkteken dat is vastgesteld in bijlage II bij internationale norm nr. 15 van de FAO voor
fytosanitaire maatregelen, dat aangeeft dat het nader omschreven houten verpakkingsmateriaal een goedgekeurde
fytosanitaire behandeling overeenkomstig die norm heeft ondergaan.
3.
Als er geen behandelingsinstallaties beschikbaar zijn binnen het afgebakende gebied, mag het nader omschreven
houten verpakkingsmateriaal alleen onder officieel toezicht en in afgesloten omstandigheden, op zodanige wijze dat het
nader omschreven organisme zich niet kan verspreiden, vervoerd worden naar de dichtstbijzijnde behandelingsinstallatie
buiten het afgebakende gebied om de onmiddellijke behandeling en markering overeenkomstig lid 2 te verzekeren.
Afval dat het resultaat is van de behandeling overeenkomstig de eerste alinea, moet op zodanige wijze weggeruimd
worden dat het nader omschreven organisme zich niet buiten een afgebakend gebied kan verspreiden.
De verantwoordelijke officiële instantie moet op daartoe geschikte tijdstippen intensief toezicht uitvoeren van de
aanwezigheid van het nader omschreven organisme door middel van inspecties van Prunus spp. binnen een straal van
ten minste 1 km rond de behandelingsinstallatie.
Artikel 10
Verslagen over onderzoeken en maatregelen
1.

De lidstaten doen de Commissie en de andere lidstaten uiterlijk op 30 april van elk jaar het volgende toekomen:

a) een verslag van de onderzoeken die tijdens het afgelopen kalenderjaar zijn uitgevoerd, en van de maatregelen die zijn
getroffen of in dat jaar zullen worden getroffen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 6, alsmede van de resultaten
van deze onderzoeken en maatregelen;
b) een bijgewerkte lijst van alle afgebakende gebieden, ingesteld uit hoofde van artikel 5, alsook informatie over hun
beschrijving en ligging met kaarten waarop de grenzen van de gebieden zijn aangegeven;
c) ingeval de lidstaten besloten om geen afgebakend gebied in te stellen overeenkomstig artikel 5, lid 5, gegevens en
redenen ter rechtvaardiging van dat besluit.
2.
Wanneer dat door de ontwikkeling van het respectieve fytosanitaire risico gerechtvaardigd is, passen de lidstaten de
respectieve onderzoeken en maatregelen aan. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in
kennis van deze aanpassing.
Artikel 11
Binnenbrengen in de Unie van nader omschreven planten van oorsprong uit een derde land
waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er voorkomt
Nader omschreven planten van oorsprong uit derde landen waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er
voorkomt, moeten vergezeld gaan van het certificaat als bedoeld in artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG. Het
certificaat bevat een van de volgende verklaringen in de rubriek „aanvullende verklaring”:
a) de planten zijn permanent geteeld in een plaats van productie die is geregistreerd en wordt gecontroleerd door de
nationale plantenziektekundige dienst van het land van oorsprong en die is gelegen in een gebied waarvan door die
dienst is vastgesteld, overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, dat het
nader omschreven organisme er niet voorkomt;
b) de planten zijn gedurende een periode van ten minste twee jaar vóór de uitvoer of in geval van planten jonger dan
twee jaar permanent geteeld in een plaats van productie die vrij van het nader omschreven organisme is verklaard
overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, en er is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
i)

de plaats van productie is geregistreerd en wordt gecontroleerd door de nationale plantenziektekundige dienst van
het land van oorsprong;

(1) Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 15 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention,
Rome, 2013.
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ii) de plaats van productie is jaarlijks onderworpen aan ten minste twee zorgvuldige officiële inspecties naar tekenen
van het nader omschreven organisme, die op daartoe geschikte tijdstippen zijn uitgevoerd en waarbij geen
tekenen van het organisme zijn gevonden;
iii) de plaats van productie is volledig fysiek beschermd tegen het binnenbrengen van het nader omschreven
organisme, of zij is onderworpen aan passende preventieve behandelingen en is omgeven door een bufferzone
met een straal van minstens 4 km, waar jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen officiële onderzoeken naar de
aanwezigheid of tekenen van het nader omschreven organisme worden uitgevoerd;
iv) ingeval de aanwezigheid of tekenen van het nader omschreven organisme werden vastgesteld, zijn onmiddellijk
uitroeiingsmaatregelen genomen om de bufferzone opnieuw ziektevrij te maken;
v) de zendingen van de planten zijn onmiddellijk vóór de uitvoer onderworpen aan een zorgvuldige officiële
inspectie naar de aanwezigheid van het nader omschreven organisme, met name in de stammen en de takken van
deze planten. Deze inspectie omvatte een doelgerichte destructieve bemonstering. Wanneer zendingen planten
omvatten van oorsprong uit terreinen die zich op het moment van hun productie in een bufferzone bevonden
waar de aanwezigheid of tekenen van het nader omschreven organisme waren vastgesteld, werd de destructieve
bemonstering van de planten van die zending uitgevoerd op het in de volgende tabel vastgestelde niveau:
Aantal planten in de partij

Niveau destructieve bemonstering (aantal te vernietigen planten)

1-4 500

10 % van de partijgrootte

> 4 500

450

c) de planten zijn geteeld uit wortelstokken die voldoen aan de voorschriften van punt b) en zijn geënt met enten die
aan de volgende vereisten voldoen:
i) bij uitvoer is de diameter van de geënte enten niet meer dan 1 cm op het dikste punt;
ii) de geënte planten zijn geïnspecteerd overeenkomstig punt b), ii).
Voor de toepassing van het bepaalde onder a) wordt de naam van het gebied vermeld onder de rubriek „plaats van
oorsprong”.

Artikel 12
Binnenbrengen in de Unie van nader omschreven hout van oorsprong uit een derde land waarvan
bekend is dat het nader omschreven organisme er voorkomt
1.
Nader omschreven hout, met uitzondering van hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, schaafsel,
resten en afval van oorsprong uit derde landen waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er voorkomt,
moet vergezeld gaan van het certificaat als bedoeld in artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG. Het certificaat
bevat een van de volgende verklaringen in de rubriek „aanvullende verklaring”:
a) het hout is van oorsprong uit gebieden, waarvan door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van
oorsprong is vastgesteld, overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, dat
het nader omschreven organisme er niet voorkomt;
b) het hout is van bast ontdaan en heeft een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C
gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout (met inbegrip van de kern)
ondergaan;
c) het hout heeft voldoende ioniserende straling ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde
stralingsdosis van 1 kGy te bereiken.
De naam van het gebied als bedoeld onder a) wordt vermeld onder de rubriek „plaats van oorsprong”.
Voor de toepassing van het bepaalde onder b) moet de warmtebehandeling blijken uit het merkteken „HT” dat
aangebracht is op het hout of op de verpakking overeenkomstig het huidige gebruik.
2.
Nader omschreven hout, in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, schaafsel, resten en afval van oorsprong
uit derde landen waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er voorkomt, moet vergezeld gaan van het
certificaat als bedoeld in artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG. Het certificaat bevat een van de volgende
verklaringen in de rubriek „aanvullende verklaring”:
a) het hout is van oorsprong uit gebieden, waarvan door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van
oorsprong is vastgesteld, overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, dat
het nader omschreven organisme er niet voorkomt;
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b) het hout is van bast ontdaan en heeft een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C
gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout (met inbegrip van de kern)
ondergaan;
c) het hout is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm.
Voor de toepassing van het bepaalde onder a) wordt de naam van het gebied vermeld onder de rubriek „plaats van
oorsprong”.
Artikel 13
Officiële controles bij het binnenbrengen in de Unie van nader omschreven planten en nader
omschreven hout van oorsprong uit een derde land waarvan bekend is dat het nader omschreven
organisme er voorkomt
1.
Alle zendingen van nader omschreven planten en nader omschreven hout die in de Unie worden binnengebracht
uit een derde land, waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er voorkomt, worden onderworpen aan een
zorgvuldige officiële inspectie op de plaats van binnenkomst in de Unie of op de plaats van bestemming vastgesteld
overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie (1).
2.
De toegepaste inspectiemethoden moeten ervoor zorgen dat alle tekenen van het nader omschreven organisme,
met name in de stammen en de takken van de planten, worden opgespoord. Deze inspectie moet indien nodig een
doelgerichte destructieve bemonstering omvatten.
Artikel 14
Naleving
Om aan dit besluit te voldoen, wijzigen de lidstaten de maatregelen die zij hebben genomen om zich te beschermen
tegen het binnenbrengen en de verspreiding van het nader omschreven organisme, of trekken deze in. Zij stellen de
Commissie onmiddellijk in kennis van die maatregelen.
Artikel 15
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie

(1) Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles van
in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen, die
kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen plaats en
tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles (PB L 313 van 12.10.2004, blz. 16).
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