
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2008/24352]N. 2008 — 3134

29 AUGUSTUS 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van de
bijlagen I tot en met IV van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaar-
dige producten schadelijke organismen

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Land-
bouw,

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen, artikel 23;

Overwegende Richtlijn 2008/64/EG van de Commissie van
27 juni 2008 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij
Richtlijn 2000/29/EG 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;

Overwegende het advies van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de
plantengezondheid zich onverwijld te schikken naar de Richt-
lijn 2008/64/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van
de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG 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,

Besluiten :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richt-
lijn 2008/64/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van
de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG 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.

Art. 2. De bijlagen I tot en met IV van het koninklijk besluit van
10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen worden gewijzigd
zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Brussel, 29 augustus 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van K.M.O.’s,
Lefstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,

Mevr. S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2008/24352]F. 2008 — 3134

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire à IV
de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l’Agricul-
ture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l’article 2, modifié
par l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l’arti-
cle 23;

Considérant la Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008
modifiant les annexes Ire à IV de la Directive 2000/29/CE 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 à l’intérieur de la Communauté;

Considérant l’avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, donné le 18 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il est nécessaire pour la protection de la santé des
végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2008/64/CE de la
Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes Ire à IV de la
Directive 2000/29/CE 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 à
l’intérieur de la Communauté,

Arrêtent :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/64/CE
de la Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes Ire à IV de la
Directive 2000/29/CE 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
à l’intérieur de la Communauté.

Art. 2. Les annexes Ire à IV de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif
à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux sont modifiées conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 29 août 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants,
de l’Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 29 augustus 2008 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV
van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten
schadelijke organismen.

De Minister van Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Landbouw,

Mevr. S. LARUELLE
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Vu pour être annexé à l’arrêté du 29 août 2008 modifiant les annexes Ire à IV de l’arrêté royal du 10 août 2005
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE

*
GRONDWETTELIJK HOF

[2008/203188]N. 2008 — 3135
Uittreksel uit arrest nr. 121/2008 van 1 september 2008

Rolnummer 4256
In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 48, § 2, 15o, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981

betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals ingevoegd bij artikel 46 van het Vlaamse decreet van
22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, ingesteld door de vzw « FEBELCEM »
en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters P. Martens, E. De Groot, A. Alen,

J.-P. Moerman en E. Derycke, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter
M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is

ingekomen op 3 juli 2007, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 48, § 2, 15o, van het decreet van het Vlaamse
Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals ingevoegd bij artikel 46 van het
Vlaamse decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 (bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, vierde editie), door de vzw « FEBELCEM », met maatschappelijke zetel
te 1050 Brussel, Voltastraat 8, de nv « Holcim België », met maatschappelijke zetel te 7034 Obourg, rue des Fabriques 2,
de nv « Compagnie des Ciments belges », met maatschappelijke zetel te 7530 Gaurain-Ramecroix, Grand-Route 260, de
nv « CBR Cementbedrijven », met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 185, en de
nv « Geocycle », met maatschappelijke zetel te 7034 Obourg, rue des Fabriques 2.

(...)
II. In rechte
(...)
Wat de bestreden bepaling betreft

B.1.1. De verzoekende partijen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van artikel 46 van het decreet van
22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, dat bepaalt :

« Hoofdstuk IX van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
vervangen bij het decreet van 20 december 1989 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1990, 25 juni 1992,
18 december 1992, 22 december 1993, 21 december 1994, 22 december 1995, 20 december 1996, 19 december 1997,
19 december 1998, 6 juli 2001, 21 december 2001, 5 juli 2002, 20 december 2002, 27 juni 2003 en 19 december 2003, wordt
vervangen door wat volgt :

’ HOOFDSTUK IX. — Milieuheffingen
[...]
Art. 48. [...]
§ 2. Het bedrag van de milieuheffingen, als bedoeld in § 1, wordt, afhankelijk van het soort afvalstof en het soort

verwerkingswijze, vastgesteld op :
[...]
15o 7 euro per ton voor het meeverbranden van afvalstoffen in een daartoe vergunde installatie.
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