Veranderingen
Plantgezondheidsverordening

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige
Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.
Wat gaat er veranderen?
Deze flyer (versie 16 februari 2018) gaat in op de volgende veranderingen en bijbehorende gevolgen:
1. Uitbreiding plantenpaspoortplicht
2. Lay-out plantenpaspoort

1. Uitbreiding plantenpaspoortplicht
De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant
bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die
volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn.
Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant
of geplant blijven. Alles wat we nu teeltmateriaal noemen valt
daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-,
perk- en kuipplanten.
Er komen wel uitzonderingen; voor bepaalde zaden en voor verkoop direct aan de eindgebruiker.

Gevolg: Meer bedrijven moeten zich gaan registreren
•

Naktuinbouw heeft nu zo’n 3.000 geregistreerde bedrijven.
Daarvan geven zo’n 2.300 bedrijven zelf plantenpaspoorten af
op basis van een autorisatieregeling. Door de nieuwe regelgeving krijgen alle bedrijven met plantenpaspoorten te maken.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met Buxus, coniferen en
rozen.

•

Daarnaast krijgen alle pot-, perk- en kuipplantentelers met de
plantenpaspoortplicht te maken. Dit zijn in Nederland zo’n 750
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teeltbedrijven.
•

Ook krijgen de handelsbedrijven (voor handel binnen de EU) in
deze producten met plantenpaspoorten te maken.
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Gevolg: Er komt één nieuw registratienummer per bedrijf
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Alle bedrijven krijgen in de loop van 2018 een nieuw registratie-
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nummer plantgezondheid. Ook de bedrijven die nu al geregistreerd
zijn bij een keuringsdienst.

2. Lay-out plantenpaspoort
Er komt een uniform format voor het plantenpaspoort. Nu is alleen de inhoud voorgeschreven en kiest u zelf de lay-out. In de nieuwe regelgeving is dit niet meer mogelijk.
Het format is vastgelegd in uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
Er is een vast format vastgesteld met daarop de volgende vaste elementen:
•

in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)

•

in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’

•

'A' + botanische naam

•

'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, registratienummer

•

'C' + traceerbaarheidscode

•

'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

De traceerbaarheidscode is een belangrijk onderdeel. Traceerbaarheid van producten
door de keten krijgt in de nieuwe verordening veel aandacht. Voor bepaalde eindproducten in de eindverpakking, bijvoorbeeld kamerplanten, zal waarschijnlijk geen traceerbaarheidscode nodig zijn. Dit wordt nog uitgewerkt.

Gevolg: Bedrijven moeten alle bestaande documenten/opdrukken aanpassen
Denk daarbij aan plantenpaspoorten en gekoppelde leveranciersdocumenten/plantenpaspoort.
Houdt u daarbij rekening met het volgende:
•

Het plantenpaspoort moet per kleinste verpakkingseenheid zijn aangebracht (per
pot/ tray/ doos etc.).

•

Het plantenpaspoort mag niet meer met een leveranciersdocument gecombineerd
worden.

•

De oude plantenpaspoorten blijven nog geldig tot 14 december 2023. Maar vanaf 14
december 2019 moeten wél de nieuwe plantenpaspoorten worden aangebracht voor
producten die dan in omloop komen. Zorgt u dus voor niet teveel voorraad.

•

Producten die nu paspoortplichtig zijn, moeten tot 14 december 2019 aan de oude
eisen blijven voldoen. Op het oude plantenpaspoort staat onder andere de naam
van de verantwoordelijke keuringsdienst en het aantal. Dat hoeft niet meer op het
nieuwe plantenpaspoort.

•

Producten die voor het eerst paspoortplichtig worden, kunnen zeer waarschijnlijk
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al wél voor 14 december 2019 van een plantenpaspoort voorzien worden. Dit wordt
nog uitgewerkt.

Actuele informatie vindt u ook op www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening

