
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/474 VAN DE COMMISSIE 

van 18 maart 2015 

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU betreffende het toezicht, de fytosanitaire 
controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat 

gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1684) 

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, vierde zin, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU van de Commissie (2) voorziet in het toezicht, de fytosanitaire controles en de te 
nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van 
specifieke goederen van oorsprong uit China. 

(2)  Uit de toepassing van Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU is gebleken dat het houten verpakkingsmateriaal dat 
gebruikt wordt voor het vervoer van bepaalde goederen van oorsprong uit China nog steeds een fytosanitair 
risico voor de Unie vormt. Dat besluit moet daarom tot en met 31 maart 2017 geldig blijven. 

(3)  Uit fytosanitaire controles door de lidstaten is gebleken dat houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor 
het vervoer van goederen van leisteen, verglaasd of geglazuurd keramiek en gewalste platte producten van ijzer of 
van niet-gelegeerd staal ook besmet was met schadelijke organismen, met name Anoplophora glabripennis 
(Motschulsky). Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU moet daarom ook op deze goederen van toepassing zijn. 

(4)  Bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/78/EU van de Commissie (3) werd punt 8 van bijlage IV, deel A, rubriek I, van 
Richtlijn 2000/29/EG geschrapt. Daarom moeten de verwijzingen naar punt 8 in de artikelen 3 en 4 van 
Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU worden geschrapt. 

(5)  Rekening houdend met de fytosanitaire risico's van elk goed waarop dit besluit van toepassing is en met de 
noodzaak van een meer evenredige verdeling van de middelen om alle goederen even doeltreffend en efficiënt te 
controleren, leert de ervaring dat een fytosanitaire controle met een minimale frequentie van 15 % toereikend is. 
Daarom moet de frequentie van fytosanitaire controles voor bepaalde goederen worden verlaagd van 90 % 
naar 15 %. 

(6) Om de Chinese nationale plantenziektekundige dienst nadere details te bezorgen over onderschept verpakkings
materiaal van hout, leert de ervaring dat de lidstaten de informatie moeten leveren die noodzakelijk is voor de 
identificatie van de bron van onbetrouwbare merktekens en de redenen waarom een merkteken als incorrect 
wordt beschouwd. 

(7)  Om de consistentie van de in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 uitgevoerde fytosanitaire 
controles en de kennisgeving daarvan te waarborgen, is het raadzaam voor die periode in een overgangsregeling 
te voorzien. 
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(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. 
(2) Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te 

nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van 
oorsprong uit China (PB L 47 van 20.2.2013, blz. 74). 

(3) Uitvoeringsrichtlijn 2014/78/EU van de Commissie van 17 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V 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 (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 23). 



(8)  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 

Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU wordt als volgt gewijzigd:  

1) In artikel 3 wordt de eerste alinea vervangen door: 

„Houten verpakkingsmateriaal van zendingen van de specifieke goederen worden onderworpen aan de fytosanitaire 
controles zoals bepaald in artikel 13 bis, lid 1, onder b), iii), van Richtlijn 2000/29/EG, volgens de in bijlage I bij dit 
besluit aangegeven minimumfrequenties, om vast te stellen of dit houten verpakkingsmateriaal voldoet aan de eisen 
van punt 2 van bijlage IV, deel A, rubriek I, van Richtlijn 2000/29/EG.”.  

2) Artikel 4 wordt vervangen door: 

„Artikel 4 

Maatregelen bij niet-naleving 

Wanneer bij de in artikel 3 bedoelde fytosanitaire controles blijkt dat niet voldaan is aan punt 2 van bijlage IV, 
deel A, rubriek I, van Richtlijn 2000/29/EG, of dat het houten verpakkingsmateriaal besmet is met schadelijke 
organismen vermeld in bijlage I, deel A, van die richtlijn, past de betrokken lidstaat op het houten verpakkingsma
teriaal dat niet aan de voorschriften voldoet onmiddellijk een van de in artikel 13 quater, lid 7, van die Richtlijn 
genoemde maatregelen toe.”.  

3) Artikel 5 wordt vervangen door: 

„Artikel 5 

Verslaglegging 

Onverminderd Richtlijn 94/3/EG van de Commissie (*) brengen de lidstaten verslag uit aan de Commissie over het 
aantal en de resultaten van de overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van dit besluit verrichte fytosanitaire controles, 
met gebruikmaking van het model in bijlage II, en wel uiterlijk op 31 juli 2016 voor de periode van 1 april 2015 tot 
en met 31 maart 2016 en uiterlijk op 31 juli 2017 voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.  

(*) Richtlijn 94/3/EG van de Commissie van 21 januari 1994 tot vaststelling van een procedure voor melding van de 
onderschepping van uit derde landen herkomstige en uit fytosanitair oogpunt onmiddellijk gevaar opleverende 
zendingen of schadelijke organismen (PB L 32 van 5.2.1994, blz. 37).”.  

4) In artikel 7 wordt de tweede alinea vervangen door: 

„De artikelen 1 tot en met 4 zijn van toepassing tot en met 31 maart 2017.”.  

5) De bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. 

Artikel 2 

Voor de fytosanitaire controles die zijn uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 en de 
kennisgeving van het aantal en de resultaten daarvan, blijft Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU van toepassing in de versie 
die gold vóór de wijziging uit hoofde van dit besluit. 
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Artikel 3 

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 18 maart 2015. 

Voor de Commissie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Lid van de Commissie  
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BIJLAGE 

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU wordt vervangen door: 

„BIJLAGE I 

SPECIFIEKE GOEDEREN 

Code van de 
gecombineerde 
nomenclatuur 

Omschrijving 
Frequentie van 

fytosanitaire 
controles (%) 

2514 00 00 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in pla
ten van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten 
of op dergelijke wijze 

15 

2515 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of 
voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, 
ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van 
vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 
dergelijke wijze 

15 

2516 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwe
rij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in 
blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door za
gen, door splijten of op dergelijke wijze 

15 

6801 00 00 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen 
(andere dan leisteen) 

15 

6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, 
andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mo
zaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een 
drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daar
onder begrepen), kunstmatig gekleurd 

15 

6803 00 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder 
begrepen 

15 

6908 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van keramische stof
fen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, 
van keramische stoffen, ook indien op een drager 

15 

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een 
breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed 

15”   
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Bijlage II bij Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU wordt vervangen door: 

„BIJLAGE II 

MODEL VOOR VERSLAGLEGGING 

Verslag over de fytosanitaire controles bij invoer van houten verpakkingsmateriaal van zendingen van de specifieke goederen van oorsprong uit China 

Verslagperiode: 

Rapporterende lidstaat: 

Betreffende plaatsen van binnenkomst: Plaats van inspectie: aantal geïnspecteerd op de plaats van bestemming: 
aantal geïnspecteerd op de plaats van binnenkomst:  

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

2514 00 00 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

2515 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

2516 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

6801 00 00 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

6802 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

6803 00 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

6908 

Code van de 
gecombi

neerde 
nomenclatuur 

7210 

Aantal zendingen dat via de rapporte
rende lidstaat de EU binnenkwam         

Aantal geïnspecteerde zendingen         

Waarvan aantal zendingen met houten 
verpakkingsmateriaal dat aan de voor
schriften voldeed         

Waarvan aantal onderschepte zendingen 
met houten verpakkingsmateriaal dat niet 
aan de voorschriften voldeed         

—  Waarvan besmet met schadelijke 
organismen en zonder correct 
ISPM15-merkteken (gelieve op te split
sen per soort schadelijk organisme en 
aan te geven of het merkteken incor
rect was of geheel ontbrak) (1)         
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— Waarvan besmet met schadelijke orga
nismen en met een correct 
ISPM15-merkteken (gelieve op te split
sen per type schadelijk organisme) 

Gelieve de landcode, de code van de pro
ducent/behandelaar en de behandelings
code van het/de ISPM15-merkteken(s) aan 
te geven                 

—  Waarvan alleen zonder een correct 
ISPM15-merkteken (gelieve aan te ge
ven in hoeveel gevallen het merkteken 
ontbrak dan wel incorrect was) (1)         

(1)  Indien van toepassing, gelieve de redenen aan te geven waarom de ISPM15-merktekens als incorrect zijn geïdentificeerd (type, wijze van aanbrengen, enz.)”   
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