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Plantenpaspoorten, fytosanitaire certificaten, bufferzones, bijhorende kosten en controles zijn
nodig om op te treden tegen schadelijke organismen die grote economische gevolgen kunnen
hebben voor een sector, zoals de boomkwekerij. Maar veel telers hebben zich op een bepaald
moment wel eens afgevraagd of elke maatregel voldoende efficiënt is en effectief tot resultaat
leidt. ‘Het is nu aan de sector om aanbevelingen en voorstellen te doen om dit in de toekomst te
verbeteren’, zegt Luc Peeters, voorzitter van de Copa-Cogeca-werkgroep ‘fytosanitaire
vraagstukken’.

C

Luc Peeters is manager ‘Externe
relaties en Duurzaamheid’ bij de
Mechelse Veilingen maar ook voorzitter
van de werkgroep ‘phytosanitary
questions’ van de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca. Binnen die
werkgroep, met vertegenwoordigers van
landbouworganisaties uit gans Europa,
worden Europese voorstellen met
betrekking tot plantengezondheid
besproken. Tot 2009 stonden de
dossiers rond gewasbescherming
(erkenningen, duurzaam gebruik,
residuproblematiek) op de agenda.
Vandaag worden deze wetgevingen
geïmplementeerd maar focust de
werking zich onder andere op de problematiek van de kleine teelten. Binnen
deze groep wordt momenteel gediscussieerd over de eerste ruwe voorstellen
van de Europese Commissie rond de
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actualisatie van de wetgeving rond
plantengezondheid. We polsten bij Luc
naar de vorderingen in dit belangrijk
dossier.
Hoe ver staat men met de actualisatie
van de wetgeving rond plantengezondheid op Europees niveau?
Luc Peeters: 'De Europese Commissie
heeft een eerste evaluatie van de
bestaande situatie gemaakt en consultatierondes met stakeholders en
lidstaten georganiseerd. Op basis
hiervan doet de Commissie de eerste
voorstellen die dan door Copa-Cogeca
onder de loep worden genomen. Het
gaat op dit moment nog om de grote
lijnen voor een toekomstige aanpak en
er zijn dus nog geen concrete voorstellen voor implementatie, financiering,
enzovoort.'

▲ Luc Peeters: “Elke deelsector moet nu voor
zichzelf de oefening maken: met welke
wetgeving worden we momenteel geconfronteerd en waar, denken wij, zijn er verbeteringen
mogelijk?
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Welke financiële steun is dan wel
mogelijk?
Luc Peeters: 'Europa is heel gevoelig
voor alle initiatieven die tot meer
efficiëntie kunnen leiden. Dus als je
duidelijk aan Europa communiceert wat
het probleem is en zelf met voorstellen
komt om zaken meer efficiënt en
kosteneffectief aan te pakken, mag je er
van uit gaan dat je voorstellen minstens
besproken en onderzocht zullen
worden, en er mogelijkheid is van
co-financiering om de nieuwe ideeën uit
te werken.’
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De Europese commissie suggereert
financiële middelen voor de ondersteuning van producenten die getroffen
worden door schadelijke organismen.
Welke mogelijkheden zie je hier?
Luc Peeters: ‘Als je denkt in de richting
van een soort co-financiering van een
fonds voor getroffen bedrijven, dan ken
ik op dit moment geen enkel fonds dat
heel effectief werkt. Aan de ene kant is
er vaak weinig animo bij de bedrijven
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Wat is het standpunt van Copa-Cogeca?
Luc Peeters: 'Binnen de landbouworganisaties is men het unaniem eens over
een aantal zaken die zouden moeten
gebeuren. Om te beginnen vragen we
een harmonisatie en verduidelijking van
de bestaande wetgeving op internationaal niveau. Europese wetgeving is vaak
zo ingewikkeld geworden dat het
moeilijk is om alles goed te begrijpen,
zelfs voor experten. De telers moeten de
wetgeving gemakkelijk kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering en het is

om jaarlijks te storten in het fonds en
als er dan iets voorvalt dan is die
spaarpot in één keer opgebruikt.
Volgens mij ware het beter de bedrijven
zelf belastingvrije reserves te laten
opbouwen. Maar dan moet je tegelijk
ook nadenken wat er met die som geld
gebeurt als het bedrijf stopt: moet dan
op dit bedrag belastingen betaald
worden? Uiteraard is dit een voorstel
met consequenties op het niveau van de
lidstaten maar alle nieuwe ideeën
moeten op hun voor- en nadelen
bekeken worden.
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Copa-Cogeca vraagt kostenbesparende
maatregelen voor de producenten? Leg
uit.
Luc Peeters: 'Dit kan op verschillende
manieren. Je kan kosten besparen door
efficiënter te werken maar ook op
administratie kan volgens mij bespaard
worden. Ga maar eens na hoeveel
documenten je nodig hebt om een plant
te verhandelen? Als je ziet dat een
simpele QR-code op je smartphone
volstaat om in te checken op een
vliegtuig, dan moeten er toch ook mogelijkheden zijn om via zo’n code heel wat
informatie aan je product te voorzien. Ik
denk onder andere richting fytosanitaire
certificaten of plantenpaspoort maar
misschien kan hier ook handelsgerichte
informatie naar de klant op staan. Als je
tijd wil winnen, maak dan gebruik van
de nieuwe technologieën.’
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Wat is de timing hiervan?
Luc Peeters: Het is de bedoeling dat de
Commissie in 2013 onder het Iers
voorzitterschap nieuwe wetsvoorstellen
zal doen. Daarom zullen we met
Copa-Cogeca conferenties organiseren
in april 2013. We willen iedereen die
betrokken is bij deze problematiek rond
de tafel brengen. Het is dus de bedoeling om zowel de Europese Commissie
als het Europees Parlement, als de
Europese Raad samen te brengen met
de betrokkenen uit de sector. Dit moet
onze afgevaardigden een uniek platform
bieden om hun visies en standpunten
toe te lichten aan de verantwoordelijke
overheden. Daarom zijn de voorbereidingen in alle sectoren op dit moment
heel erg nodig want je moet goed
beseffen dat het hier om een ‘lange
termijn denken’ gaat. Als de nieuwe
wetgeving er komt, is het doorgaans
weer 15 jaar wachten tot er opnieuw
grote lijnen kunnen veranderd worden
aan de wetgeving.’

hierbij van belang dat kosten kunnen
bespaard worden door de middelen
efficiënt in te zetten. We vragen ook dat
de controles over de ganse keten
gebeuren maar wel gericht op plaatsen
met verhoogde risico’s. Dit vraagt
maatregelen op alle niveau’s. Tenslotte
wil Copa-Cogeca ook dat de Europese
commissie beter communiceert, niet
alleen met de sectoren maar ook met
de Europese burgers en met derde
landen. We stellen vast dat de bevolking
vaak niet op de hoogte is van al deze
maatregelen die quasi de meest
efficiënte zijn in de hele wereld. Maar
ook met derde landen moeten sluitende
afspraken naar import en export
gemaakt worden.'
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Welke zijn de grote lijnen die Europa in
de wetgeving wil brengen?
Luc Peeters: 'De Europese Commissie
zoekt een manier om de bestaande
wetgeving eenvoudiger en duidelijker te
maken vooral inzake uniformiteit over
de verschillende lidstaten. Hiervoor
hanteert men de wettelijke basis die
meer gebaseerd is op preventie van
huidige risico’s terwijl ook de producenten gestimuleerd zullen worden om
risico’s te voorkomen.'

Hoe kunnen we als sector participeren in
deze discussie?
Luc Peeters: ‘Elke deelsector moet nu
voor zichzelf de oefening maken: met
welke wetgeving worden we momenteel
geconfronteerd (plantenpaspoorten,
inspecties, zaden, … ) en waar, denken
wij, zijn er verbeteringen mogelijk? Ga
er zeker niet van uit dat de manier van
werken die we momenteel bij ons
kennen, de meest efficiënte is. Het
voordeel van een Europese landbouworganisatie waar verschillende landen
samenkomen, is dat we van elkaar
kunnen leren. En bovendien is het nu
het moment dat het moet gebeuren
anders moet je doorgaans weer 10 tot
15 jaar wachten voor er echte aanpassingen kunnen gebeuren aan de
wetgeving. Dus buig u in uw sector over
dit vraagstuk en laat ons jullie bemerkingen en suggesties horen!’ ■

Locatie:
Data:

Flanders Expo Gent – hal 2 & 4
dinsdag 5 maart 2013: 13 – 20 u (nocturne)
woensdag 6 maart 2013: 9 – 17 u
Florall Café: dinsdag 5 maart 2013 vanaf 20 uur
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