
  

  

 
 

Bericht betreffende wijzigingen in de fytosanitaire 
wetgeving die ingaan vanaf 01/06/2018 

 

Als gevolg van de publicatie van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/6381 van de Commissie van 23 april 

2018 zijn er met ingang van 1 juni 2018 noodmaatregelen van kracht om het binnenbrengen en de 

verspreiding van Spodoptera frugiperda (Smith) te voorkomen.  

 

Geviseerde producten : 

• vruchten van Capsicum, Momordica, Solanum aethiopicum, Solanum macrocarpon en 

Solanum melongena van oorsprong uit Afrika of Noord- en Zuid-Amerika; 

• planten, met uitzondering van levende pollen, plantenweefselculturen, zaden en granen van 

Zea mays van oorsprong uit Afrika of Noord- en Zuid-Amerika (dit omvat ook maiskolven en 

babymais). 

➢ vruchten van Solanum aethiopicum en Solanum macrocarpon en bovengenoemde planten van Zea 

mays dienen vanaf 01/06/2018 vergezeld te zijn van een fytosanitair certificaat bij invoer uit Afrika 

of Noord- en Zuid-Amerika. Zendingen met dergelijke producten dienen dus bij het FAVV 

aangemeld te worden voor controle. 

 

Bijzondere fytosanitaire eisen : 

De geviseerde producten moeten : 

• van oorsprong zijn uit een land waar Spodoptera frugiperda voor zover bekend niet voorkomt, 

of 

• van oorsprong zijn uit een gebied dat overeenkomstig de desbetreffende internationale 

normen vrij is bevonden van Spodoptera frugiperda (naam van het gebied te vermelden in de 

rubriek “plaats van oorsprong” op het fytosanitair certificaat); of 

• van oorsprong zijn uit een officieel geregistreerde en volledig fysiek beschermde 

productieplaats die gedurende 3 maanden vóór uitvoer officieel is gecontroleerd en vrij 

bevonden van Spodoptera frugiperda en waarbij tijdens de verplaatsing vóór uitvoer 

traceerbaarheidsinformatie naar de productielocatie aanwezig is (traceerbaarheidsinformatie 

te vermelden op het fytosanitair certificaat); of 

• van oorsprong zijn uit een officieel geregistreerde productieplaats waar doeltreffende 

behandelingen zijn toegepast, en die gedurende 3 maanden vóór uitvoer officieel is 

gecontroleerd en vrij bevonden van Spodoptera frugiperda, en waarbij tijdens de verplaatsing 

vóór uitvoer traceerbaarheidsinformatie naar de productielocatie aanwezig is 

(traceerbaarheidsinformatie te vermelden op het fytosanitair certificaat); of 

• na de oogst een doeltreffende behandeling hebben ondergaan om te waarborgen dat ze vrij 

zijn van Spodoptera frugiperda (behandeling te vermelden op het fytosanitair certificaat). 

➢ op het fytosanitair certificaat moet onder de rubriek “aanvullende verklaring” ook aangegeven 

worden aan welke optie uit de bijzondere eisen de producten voldoen, en dit door middel van een 

verwijzing naar het relevante punt uit de noodmaatregelen (art. 4, punt a), b), c), d) of e) van 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/638). 

 

Om de exacte invoereisen voor de geviseerde producten te kennen, gelieve de vermelde wetgeving te 

raadplegen.  
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Directeur  

                                                      
1 Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/638 van de Commissie van 23 april 2018 tot vaststelling van noodmaatregelen om 

het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijk organisme Spodoptera frugiperda (Smith) te 
voorkomen 


