
[S − C − 98/16118]N. 98 — 1760
13 MEI 1998. — Ministerieel besluit tot wijziging van sommige
bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schade-
lijke organismen

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen,

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de

bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen, inzonderheid op artikel 23;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken

naar de Richtlijn 98/1/EG van de Commissie van 8 januari 1998 tot
wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en
de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen,

Besluit :

Artikel 1. De bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van
3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige
producten schadelijke organismen worden gewijzigd zoals aangegeven
in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgend op die
van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 mei 1998.

K. PINXTEN

Bijlage

1. In bijlage I, deel A, rubriek I, onder a), worden na punt 10 de volgende punten ingevoegd :

″10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte. »

2. In bijlage I, deel A, rubriek I, onder a), wordt na punt 11 het volgende punt ingevoegd :

« 11.1. Hirschmanniella spp., andere dan Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey. »

3. In bijlage I, deel A, rubriek II, onder a), worden na punt 6 de volgende punten ingevoegd :

« 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen. »

4. In bijlage I, deel A, rubriek II, onder a), wordt na punt 8 het volgende punt ingevoegd :

« 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi. »

5. In bijlage II, deel A, rubriek I, onder a), punt 12, wordt de tekst in de rechterkolom vervangen door :

« Planten van Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. en Rosa L., bestemd voor opplant, met uitzondering van
zaden, en vruchten van Malus Mill. en Prunus L., van oorsprong uit niet- Europese landen. »

6. In bijlage II, deel A, rubriek II, onder d), punt 15, worden aan de tekst in de rechterkolom de volgende woorden
toegevoegd :

« bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden. »

7. In bijlage II, deel A, rubriek II, onder d), wordt het volgende punt toegevoegd :

[S − C − 98/16118]F. 98 — 1760
13 MAI 1998. — Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de
l’arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes

nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment
l’article 23;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il est nécessaire de se conformer sans retard à la

Directive 98/1/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant
certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les
mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et
contre leur propagation dans la Communauté,

Arrête :

Article 1er. Les annexes I, II, III, IV et V de l’arrêté royal du
3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l’annexe du
présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le troisième jour après sa
publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1998.

K. PINXTEN
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″16. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Planten van Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden. »

8. In bijlage III, deel A, wordt punt 9 vervangen door :

″9. Planten van Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus
L., Malus Mill., Prunus L.,Pyrus L. en Rosa L., bestemd voor
opplant, met uitzondering van slapende planten zonder
blad, bloemen en vruchten

Niet-Europese landen

9.1. Planten van Photinia Ldl., bestemd voor opplant, met
uitzondering van slapende planten zonder blad, bloemen
en vruchten

Verenigde Staten, China, Japan, de Republiek Korea en de
Democratische Volksrepubliek Korea. »

9. In bijlage III, deel A, punt 12, wordt de tekst in de linkerkolom vervangen door :

« Knollen van soorten van Solanum L. en hybriden daarvan, met uitzondering van knollen als bedoeld in de punten 10
en 11. »

10. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16, wordt de tekst in de linkerkolom vervangen door :

« Van 15 februari tot en met 30 september, vruchten van Prunus L., van oorsprong uit niet-Europese landen. »

11. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 25.4, wordt in de rechterkolom het volgende toegevoegd :

« en :

cc) de knollen van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is dat Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle
populaties) en Meloidogyne fallax Karssen er niet voorkomen, of

dd) in gebieden waarvan bekend is datMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties) enMeloidogyne fallax Karssen
er voorkomen :

— de knollen afkomstig zijn van een productieplaats die bij een jaarljks onderzoek op grond van een visuele controle,
op daartoe geschikte tijdstippen, van gastheerplanten, alsmede een visuele controle, onmiddellijk na de oogst van de
op die productieplaats geteelde aardappelen, van zowel hele als doorgesneden knollen, vrij is bevonden van
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties) en Meloidogyne fallax Karssen, of

— onmiddellijk na de oogst van de knollen een aselect monster is genomen dat door middel van een daartoe geschikte
inductiemethode op symptomen is onderzocht dan wel in een laboratorium is getest, alsmede zowel hele als
doorgesneden knollen visueel zijn gecontroleerd op daartoe geschikte tijdstippen maar in ieder geval op het ogenblik
dat de colli of de containers, voordat zij in de handel worden gebracht, zijn gesloten overeenkomstig de in het
koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende reglementering van de handel in pootaardappelen terzake vastgestelde
voorschriften, en geen symptomen vanMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties) enMeloidogyne fallax Karssen
zijn waargenomen. »

12. In bijlage IV, deel A, rubriek I, wordt punt 43 vervangen door :

″43. Op natuurlijke of kunstmatige wijze gekweekte
miniatuurplanten bestemd voor opplant, met uitzonde-
ring van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen

Onverminderd de bepalingen die gelden voor de in
bijlage III, deel A, punten 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 en 18,
bijlage III, deel B, punt 1, en de onderhavige bijlage, deel
A, rubriek I, punten 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1., 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24,
25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1,
38.2, 39, 40 en 42 genoemde planten, naar gelang van het
geval, een officiële verklaring dat :

a) de planten, met inbegrip van die welke recht streeks
zijn verzameld in hun natuurlijke habitat, gedurende ten
minste twee opeenvolgende jaren v66r de verzending
ervan zijn opgekweekt, verzorgd en geleid in officieel
erkende kwekerijen die onder officieel toezicht worden
gecontroleerd;

b) de planten in de onder a) bedoelde kwekerijen :

aa) gedurende ten minste de onder a) bedoelde periode :

— zijn geteeld in potten die op plateaus zijn geplaatst die
zich ten minste 50 cm boven de grond bevinden;

— adequate behandelingen hebben ondergaan om te
garanderen dat zij vrij zijn van niet-Europese roestsoor-
ten; het werkzame bestanddeel, de concentratie en de
datum waarop deze behandelingen zijn toegepast, moe-
ten worden vermeld in de rubriek ″Bestrijdings- en/of
ontsmettingsbehandeling″ van het in artikel 17, punt 2.b)
bedoelde fytosanitaire certificaat,
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— ten minste zesmaal per jaar met adequate tussenpozen
officieel zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van de
betrokken schadelijke organismen, namelijk die welke in
de bijlagen zijn vermeld. Deze controles, die eveneens
moeten worden uitgevoerd op planten in de onmiddel-
lijke nabijheid van de onder a) bedoelde kwekerijen,
omvatten ten minste een visueel onderzoek van iedere rij
op het veld of in de kwekerij, en een visueel onderzoek
van alle boven het groeimedium uitstekende plantende-
len bij een aselect monster van ten minste 300 planten van
een geslacht waarvan niet meer dan 3.000 planten worden
geteeld, of 10 % van de planten wanneer van dat geslacht
meer dan 3.000 planten worden geteeld,

— bij deze controles vrij zijn bevonden van de betrokken
schadelijke organismen als bedoeld in bovenstaand
streepje. Aangetaste planten moeten worden verwijderd.
De resterende planten moeten voorzover nodig doeltref-
fend worden behandeld en bovendien voor een adequate
periode worden verzorgd en gecontroleerd om zeker te
zijn dat zij vrij zijn van dergelijke schadelijke organismen,

— zijn geteeld in hetzij een nog niet eerder gebruikt
kunstmatig groeimedium of in een natuurlijk groeime-
dium, dat is gefumigeerd of dat een geschikte warmtebe-
handeling heeft ondergaan en bij de daaropvolgende
controle vrij is bevonden van schadelijke organismen,

— zijn verzorgd onder voorwaarden die moeten garan-
deren dat het groeimedium vrij van schadelijke organis-
men is gebleven, en binnen twee weken vóór de verzen-
ding :

- van het originele groeimedium zijn losgeschud en in
schoon water zijn gewassen, en met naakte wortels zijn
bewaard,

of

- van het originele groeimedium zijn losgeschud en in
schoon water zijn gewassen, en opnieuw zijn uitgezet in
een groeimedium dat voldoet aan de onder aa), vijfde
streepje, vastgestelde eisen,

of

- adequate behandelingen hebben ondergaan om te
garanderen dat het groeimedium vrij is van schadelijke
organismen; het werkzame bestanddeel, de concentratie
en de datum waarop deze behandelingen zijn toegepast,
moeten worden vermeld in de rubriek ″Bestrijdings-
en/of ontsmet-tingsbehandeling″ van het in artikel 17,
punt 2.b) bedoelde fytosanitaire certificaat;

bb) zijn verpakt in gesloten laadkisten die officieel zijn
verzegeld en waarop het registratienummer van de
erkende kwekerij is aangebracht; dit nummer moet
eveneens worden vermeld in de rubriek ″Aanvullende
verklaring″ van het in artikel 17, punt 2.b) bedoelde
fytosanitaire certificaat, zodat de zendingen kunnen wor-
den geı̈dentificeerd;. »

13. In bijlage IV, deel A, rubriek I, wordt na punt 45 het volgende punt ingevoegd :

″45.1. Planten van Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., bestemd voor opplant, met uitzondering van
zaden, van oorsprong uit landen waarvan bekend is dat
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) er voorkomt :

Onverminderd de eisen die gelden voor de in bijlage III,
deel A, punt 13, en de punten 25.5, 25.6 en 25.7 van deze
bijlage genoemde planten. naar gelang van het geval :

a) waarvan niet bekend is of Bemisia tabaci Genn. er
voorkomt;

een officiële verklaring dat geen symptomen van TYLCV
op de planten zijn waargenomen;

b) waarvan bekend is dat Bemisia tabaci Genn. er voor-
komt.

een officiële verklaring dat :

a) geen symptomen van TYLCV op de planten zijn
waargenomen en :
aa) de planten van oorsprong zijn uit gebieden die bekend
staan als zijnde vrij van Bemisia tabaci Genn.,

of
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bb) de productieplaats bij officiële controles die gedu-
rende de drie maanden die aan de uitvoer zijn voorafge-
gaan ten minste om de maand zijn verricht, vrij is
bevonden van Bemisia tabaci Genn.;

of

b) geen symptomen van TYLCV zijn waargenomen op de
productieplaats en de productieplaats adequaat is behan-
deld en adequaat wordt gecontroleerd om ervoor te
zorgen dat deze plaats vrij is van Bemisia tabaci Genn.. »

14. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 46, wordt in de rechterkolom ″en 45″ vervangen door ″, 45 en 45.1. »

15. In bijlage IV, deel A, rubriek II, punt 19.1, wordt in de rechterkolom het volgende toegevoegd :

« en

e) de knollen van oorsprong zijn uit gebieden waarvan bekend is datMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties)
en Meloidogyne fallax Karssen er niet voorkomen, of

in gebieden waarvan bekend is datMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties) enMeloido gyne fallax Karssen er
voorkomen :

— de knollen afkomstig zijn van een productieplaats die bij een jaarlijks onderzoek op grond van een visuele controle,
op daartoe geschikte tijdstippen, van waardplanten, alsmede een visuele controle, onmiddellijk na de oogst van de op
die productieplaats geteelde aardappelen, van zowel hele als doorgesneden knollen, vrij is bevonden van Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (alle populaties) en Meloidogyne fallax Karssen,

of

— onmiddellijk na de oogst van de knollen een aselect monster is genomen dat door middel van een daartoe geschikte
inductiemethode op symptomen is onderzocht dan wel in een laboratorium is getest, alsmede zowel hele als
doorgesneden knollen visueel zijn gecontroleerd op daartoe geschikte tijdstippen maar in ieder geval op het ogenblik
dat de colli of de containers, voordat zij in de handel worden gebracht, zijn gesloten overeenkomstig de in het
koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende reglementering van de handel in pootaardappelen terzake vastgestelde
voorschriften, en geen symptomen vanMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populaties) enMeloidogyne fallax Karssen
zijn waargenomen. »

16. In bijlage IV, deel A, rubriek II, wordt na punt 27 het volgende punt ingevoegd :

″27.1. Planten van Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

Onverminderd de eisen die gelden voor de in de punten
19.6 en 24 van deze bijlage, deel A, rubriek II, genoemde
planten, een officiële verklaring dat :
a) de planten van oorsprong zijn uit gebieden die bekend
staan als zijnde vrij van Tomato yellow leaf curl virus
(TYLCV);
of
b) geen symptomen van TYLCV op de planten ziin
waargenomen en :
aa) de planten van oorsprong zijn uit gebieden die
bekendstaan als zijnde vrij van Bemisia tabaci Genn.,
of
bb) de productieplaats bij officiële controles die gedu-
rende de drie maanden die aan de uitvoer zijn voorafge-
gaan ten minste om de maand zijn verricht, vrij is
bevonden van Bemisia tabaci Genn.;
of
c) geen symptomen van TYLCV op de productieplaats
zijn waargenomen en de productieplaats adequaat is
behandeld en adequaat wordt gecontroleerd om ervoor te
zorgen dat deze plaats vrij is van Bemisia tabaci Genn.. »

17. In bijlage IV, deel A, rubriek II, punt 29.2, wordt in de rechterkolom tussen punt a) en punt b) het woord ″of″
ingevoegd.

18. In bijlage IV, deel B, punt 24, wordt de tekst in de linkerkolom vervangen door :

« Planten van Begonia L. bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, knollen en stengelknollen, en planten van
Euphorbia pulcherrima Willd., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden en van planten waarvan uit de
verpakking of uit de ontwikkeling van de bloem (of het schutblad) of op enige andere wijze blijkt dat zij bestemd zijn
voor verkoop aan eindverbruikers die zich niet beroepshalve bezig houden met de teelt van deze planten. »

19. In bijlage V, deel A, rubriek I, punt 1.1, wordt ″Prunus L. » vervangen door ″Prunus L., met uitzondering van Prunus
laurocerasus L. en Prunus lusitanica L.. »

20. In bijlage V, deel A, rubriek I, punt 2.1, worden tussen ″Populus L. » en ″Pseudotsuga Carr. » de woorden ″Prunus
laurocerasus L., Prunus lusitanica L.,″ ingevoegd.

21. Bijlage V, deel A, rubriek II, punt 2.1, wordt vervangen door :

« 2.1. Planten van Begonia L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, knollen en stengelknollen, en planten
van Euphorbia pulcherrima Willd., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden. »

22. In bijlage V, deel B, rubriek I, punt 1, wordt ″of aquariumplanten″ geschrapt.

23. In bijlage V, deel B, rubriek I, punt 1, wordt na ″Zea mais L.,″ ″Allium ascalonicum L.,″ ingevoegd.
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24. Bijlage V, deel B, rubriek I, punt 2, wordt vervangen door :

« 2. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van :

— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Herit ex Ait., Phoenix spp., Populus L., Quercus
L.;

— Coniferales;

— Acer saccharum Marsh., van oorsprong uit Noord-Amerikaanse landen;

— Prunus L., van oorsprong uit niet-Europese landen. »

25. In bijlage V, deel B, rubriek I, punt 5, tweede streepje, wordt ″Castanea Mill.,″ geschrapt.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 mei 1998.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN

Annexe

1. A l’annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10 :

« 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte. »

2. A l’annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11 :

« 11.1. Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey. »

3. A l’annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6 :

« 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen. »

4. A l’annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8 :

« 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi. »

5. A l’annexe II, partie A, chapitre I, point a) 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte

suivant :

« Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l’exception des
semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens. »

6. A l’annexe II, partie A, chapitre II, point d) 15, colonne de droite, les termes ″à l’exception des semences″ sont ajoutés.

7. A l’annexe II, partie A, chapitre II, point d), le point suivant est ajouté :

″16. Tomato yellow leaf curl Virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
destinés à la plantation, à l’exception des semences. »

8. A l’annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant :

″9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Cratae-
gus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés
à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts
de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation,
autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de
fleurs et de fruits

États-Unis d’Amérique, Chine, Japon, République de
Corée et République populaire démocratique de Corée. »

9. A l’annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :

« Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l’exception de ceux visés aux points 10 et 11. »

10. A l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :

« Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens. »

11. A l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté :

« et :

cc) que les tubercules proviennent de zones où l’existence deMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et
Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou
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dd) dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue :

— que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (toutes populations), ainsi que deMeloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une étude annuelle de cultures hôtes, par
inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par
coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

— qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes
après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement
à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture
des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du
16 juillet 1981 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre relatives à la fermeture, et qu’aucun
symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.

12. A l’annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant :

″43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement
ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exception
des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie
A de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III
ou aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2,
14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5,
25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2,
39, 40 et 42 de la partie A I de l’annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle:

a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement
dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et
préparés, pendant au moins deux années consécutives
avant l’expédition, dans des pépinières officiellement
enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiel-
lement supervisé;

b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a) :
aa) pendant au moins la période visée au point a) :

— ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins
50 cm du sol,

— ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence
de rouilles non européennes, la matière active, la concen-
tration et la date d’application de ces traitements étant
mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à
l’article 17, point 2.b), sous la rubrique ″traitement de
désinfestation et/ou de désinfection″,

— ont été inspectés officiellement au moins six fois par an
à des intervalles appropriés pour la détection de la
présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux
figurant aux annexes. Ces inspections, qui ont également
été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des
pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un
examen visuel de chaque rangée du champ ou de la
pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux
surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échan-
tillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre
donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse
pas 3.000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de
3.000 végétaux appartenant à ce genre,

— ont été déclarés exempts, à l’occasion de ces inspec-
tions, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret
précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et
que les autres plants seront traités efficacement, si néces-
saire, et conservés pendant une période appropriée pour
garantir l’absence desdits organismes en cause,

— ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou
naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement
thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été
déclarés exempts d’organismes nuisibles,

— ont été maintenus dans des conditions garantissant que
le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes
nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédi-
tion, ont été :

- secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de
culture original et maintenus racines nues

ou
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- secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de
culture original et replantés dans un milieu de culture
remplissant les conditions définies au point aa),
cinquième tiret

ou

- soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence
d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration
et la date d’application de ces traitements étant mention-
nées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’article 17,
point 2.b), sous la rubrique ″traitement de désinfestation
et/ou de désinfection″,

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiel-
lement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la
pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué,
sous la rubrique ″traitement de désinfestation et/ou de
désinfection″, sur le certificat phytosanitaire prévu à
l’article 17, point 2.b), permettant ainsi l’identification des
lots. »

13. A l’annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45 :

″45.1. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw. destinés à la plantation, à l’exception des semences,
originaires de pays où l’existence du Tomato Yellow Leaf
Curl Virus est connue :

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 13 de la partie A de l’annexe Ill ainsi qu’aux
points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de
l’annexe IV, le cas échéant

a) aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci Genn. n’est
pas connue

constatation officielle qu’aucun symptôme du Tomato
Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux

b) aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci Genn. est
connue

constatation officielle :

a) qu’aucun symptôme de Tomato YeIlow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur les végétaux

et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de
Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées
au moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l’exportation

ou

b) qu’aucun symptôme du Tomato YeIlow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de
production a été soumis à un traitement et un régime de
suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci
Genn.. »

14. A l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes ″et 45″ sont remplacés par les termes ″, 45
et 45.1. »

15. A l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté :

« et

e) que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et
de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen
est connue :

— que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (toutes populations), et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une étude annuelle de cultures hôtes, par
inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par
coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

— qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes
après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement
à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture
des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du
16 juillet 1981 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre relatives à la fermeture, et qu’aucun
symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. »
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16. A l’annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27 :

″27.1. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., destinés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés aux points 19.6 et 24 de la partie A, chapitre II, de
l’annexe IV, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme
exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl virus

ou

b) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur les végétaux durant une période
appropriée, et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de
Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées
au moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l’exportation

ou

c) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de
production a été soumis à un traitement et un régime de
suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci
Genn.. »

17. A l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme ″ou″ est inséré entre les points a) et b).

18. A l’annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :

« Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, à l’exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux
d’Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, à l’exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être
prouvé par l’emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu’ils
sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel. »

19. A l’annexe V, partie A I, point 1.1, les termes ″Prunus L. » sont remplacés par les termes ″Prunus L., autre que Prunus
laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. »

20. A l’annexe V, partie A I, point 2.1, les termes ″Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. » sont insérés entre ″Populus
L. » et ″Pseudotsuga Carr. »

21. A l’annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :

« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux
d’Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences. »

22. A l’annexe V, partie B I, point 1, les termes ″ou les plantes d’aquarium″ sont supprimés.

23. A l’annexe V, partie B I, point 1, les termes ″Allium ascalonicum L.″ sont insérés après ″Zea mays L.″

24. A l’annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences de

— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L.,
Quercus L.

— conifères (Coniferales),

— Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d’Amérique du Nord,

— Prunus L., originaire de pays non européens. »

25. A l’annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret, les termes ″Castanea Mill. » sont supprimés.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 13 mai 1998.

Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
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