Belangenverdediging

“Toxische” planten voortaan met extra
label?
Er wordt gepraat over een wetgeving die zou opleggen dat planten die een bepaald risico
kunnen hebben op de volksgezondheid, een extra label moeten dragen om de koper
van de plant daarvoor te waarschuwen. AVBS wil deze regelgeving te allen tijde tegenhouden.

AV
B

Moeten we binnenkort, naast het
plantenpaspoort, de planten ook nog
eens voorzien van een extra etiket dat
eindklanten waarschuwt voor een
mogelijk risico voor de volksgezondheid? In Frankrijk wordt hierover
nagedacht; voorstellen voor regelgeving worden uitgewerkt. Deze ontwerpen dreigen ook op Europees niveau
op tafel te komen liggen. AVBS wil
deze regelgeving te allen tijde tegenhouden en krijgt hiervoor de steun
van onder meer BTV (Belgische Tuincentra Vereniging), ENA (European
Nurserystock Association) en COPA
(European agricultural union).
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Taxus baccata zou een extra label met daarop een waarschuwing,
veiligheidsmaatregelen en een telefoonnummer van het Antigifcentrum moeten dragen bij verkoop aan de eindconsument.

Begeleidend document

Standpunt AVBS?

De regelgeving omschrijft dat planten
met een mogelijk risico voor de volksgezondheid moeten voorzien worden
van een ‘begeleidend document.’
Mogelijke risico’s van planten voor de
volksgezondheid zijn: risico op intoxicatie bij inname, risico op allergie bij
ademhaling door pollen, risico in
geval van contact met de huid, enz.
Van elke risico wordt bepaald welke
planten dit risico dragen. Die lijst
bevat momenteel onder andere deze
sierplanten: Nerium oleander, Taxus
baccata, Betula pendula, Carpinus
betulus, Primula obconica … Die
planten zouden bij verkoop aan de
eindconsument een label moeten dragen met daarop een waarschuwing,
veiligheidsmaatregelen en een telefoonnummer van bijvoorbeeld het
Antigifcentrum. Verdere praktische
uitwerking ontbreekt.

AVBS ziet geen enkele noodzaak dat
bloemen en planten informatie over
de toxiciteit meekrijgen. Noodzakelijke informatie kan op andere manieren ter beschikking gesteld worden.
Deze meegeven met de planten is
praktisch niet haalbaar. Bloemen en
planten blijven nog steeds niet-eetbare tuinbouwproducten.

Belemmert handel
AVBS verwacht dat deze regelgeving
een impact kan hebben op de vlotte
verkoop van bloemen en planten
tussen verschillende lidstaten. De
complexiteit van de informatie die op
het label zou moeten, is zo groot dat
een onderlinge communicatie in
verschillende Europese talen moeilijk
is. Gezien de handelsstromen binnen
Europa willen we dit te allen tijde
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Miet Poppe – consulent boomkwekerij

vermijden. We kunnen maar hopen
dat Frans chauvinisme hier voor niets
tussen zit.

Niet proportioneel
Bijkomend is deze regelgeving niet
proportioneel volgens AVBS. De lasten
van de regelgeving wegen niet op
tegen de mogelijke positieve effecten.
Het aantal ernstige ongevallen door
de toxiciteit van planten, is zeer minimaal. Bijkomend zijn vele van de
zogenaamde toxische planten terug te
vinden in de omgeving en gebeuren
mogelijke ongevallen eerder daar. De
informatie meegeven bij het moment
van de aankoop heeft dus slechts een
minimaal effect.
AVBS zal de evolutie van deze regelgeving nabij opvolgen. Reacties of
aanvullingen op onze standpunten
kunnen steeds doorgegeven worden
via het AVBS-secretariaat. n
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