PGI6 : Fytosanitaire controles bij de invoer
Omschrijving : Het percentage monsters van zendingen van planten of plantaardige producten, via
de Belgische Grensinspectieposten (GIP) in de EU ingevoerd, dat op fytosanitair vlak conform is.
Resultaten :
Jaar
Aantal monsters
% conform
Limiet
2010
335
87,20 %
Niet van toepassing
2009
395
85,57 %
Niet van toepassing
2008
489
77,51 %
Niet van toepassing
2007
526
83,84 %
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 1,90 %. Ten
opzichte van 2008, was er in 2009 een toename van 10,40 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008
een afname van 7,55 %.
Interpretatie : Deze indicator toont aan dat de operatoren actief op het vlak van de invoer van
planten en plantaardige producten de wettelijke fytosanitaire voorschriften naleven. Een toename van
deze indicator toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België aan.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Handel – invoer van planten en
plantaardige producten.
Type plant of plantaardig product : Planten en plantaardige producten.
Categorie : Controle - Invoer.
Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied
van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de
producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op
het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet
aanwezig zijn in ingevoerde planten of plantaardige producten. Deze indicator is een maat voor het
risico dat België loopt bij de binnenbrengen van schadelijke quarantaineorganismen.
Bijkomende informatie : Alle zendingen die via België in de Europese Unie worden binnengebracht,
worden in een Belgische GIP aangeboden. Deze zendingen worden eerst aan een
documentencontrole onderworpen. Nadien wordt de overeenstemming tussen de goederen en de
documenten gecontroleerd. Vervolgens kan een fytosanitaire controle plaatsvinden en kan een
monster
worden
afgenomen.
Bemonstering
kan
gebeuren
in
het
kader
van
beschermingsmaatregelen (opgelegd door een beslissing van de Europese Commissie) of in het
kader van het controleplan van het FAVV.
Wettelijk kader :
1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap
waar bijzondere plantenrisico's bestaan.
3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige
producten schadelijke organismen.
5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde
schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen
I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of
wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in
bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer
gebracht.
6. Ministerieel besluit van 23/12/2004 tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van
fytosanitaire controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles.
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :
; Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
; Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
; Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
; Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
; Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
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; Duidelijke interpretatie
; Duurzaam
; Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en
plantaardige producten
Opmerkingen : Controles uitgevoerd in de grensinspectieposten (GIP) zoals de luchthavens van
Zaventem, Oostende en Bierset, en de haven van Antwerpen bijvoorbeeld. Een eerste deel van de
monsters wordt genomen in geval van aanwezigheid van symptomen, een tweede deel wordt at
random genomen en een derde deel wordt systematisch genomen.
Toelichting bij de resultaten : -
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