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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kasvinterveyden suojelemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kasvinterveyden
suojelemisesta 18 päivänä heinäkuuta 2003 annetun lain (702/2003)nojalla:

1 luku
Yleiset säännökset

1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, määräyksistä, kielloista,
ehdoista ja rajoituksista, joita voidaan asettaa hyvän kasvinterveyden tilan
ylläpitämiseksi.

2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tavaralla tämän asetuksen liitteissä (II–V) mainittuja kasveja, kasvituotteita tai
muita tavaroita, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä,
2) suoja-alueella aluetta tai valtiota, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on
tunnustanut tietyn kasvintuhoojan suhteen alueeksi, jolla kyseistä kasvintuhoojaa
ei esiinny, tai jos esiintyy, se on hävitystoimenpiteiden kohteena,
3) kansainvälisellä kasvinsuojelutoimenpidestandardilla (ISPM) kansainvälisen
kasvinsuojeluyleissopimuksen (Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden
kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun
kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (40/2006)) perusteella
annettua ISPM-standardia (International Standards for Phytosanitary Measures),
4) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota,
5) maahantuontipaikalla tässä asetuksessa nimettyä paikkaa, jossa tavara tuodaan
ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisön tullialueelle. Ilmakuljetuksissa nimetty
paikka on lentoasema, vesitiekuljetuksissa satama, rautatiekuljetuksissa
rautatieasema ja kaikissa muissa kuljetusmuodoissa se tullitoimipaikka, jonka
vastuulla olevalla alueella yhteisön maaraja ylitetään,
6) kasvinterveydellisellä rajatarkastuksella tuontilähetyksen asiakirjatarkastusta,
tunnistustarkastusta ja fyysistä kasvinterveystarkastusta,
7) torjuntapäätöksellä viranomaisen toimijalle kasvinterveyden suojelemisesta
annetun lain (702/2003), jäljempänä kasvinterveyslaki, nojalla antama kirjallinen
päätös niistä toimenpiteistä, määräyksistä, kielloista, ehdoista tai rajoituksista,
joita toimijan on noudatettava kun on todettu kasvinterveyslaissa tai sen nojalla
annetuissa asetuksissa tarkoitetun kasvintuhoojan esiintyminen tai kun kasvi,
kasvituote tai muu tavara ei täytä sille kasvinterveyslaissa tai sen nojalla
annetuissa asetuksissa asetettuja kasvinterveysvaatimuksia,
8) puisella pakkausmateriaalilla sellaista puutavaraa ja puusta valmistettuja tuotteita,
joita käytetään tavaroiden tukemiseen, suojaamiseen tai kuljettamiseen.
Pakkausmateriaaliksi katsotaan myös kaikenlaiset tavaroiden kuljetukseen
käytettävät tuki- ja välipuut, puiset kehikot ja tuet, ja
9) sahatavaralla puutavaraa, joka on sahattu pituussuunnassa vähintään kahdelta
sivulta ja jonka paksuus on yli kuusi millimetriä.

3§
Rekisteröitymine
Toimijan, joka tuottaa liitteessä V A mainittuja tavaroita taikka tuottaa tai
varastoi ruokaperunaa, markkinoi liitteessä V A mainittuja tavaroita tai maahantuo
liitteessä V B mainittuja tavaroita tai vie maasta tavaroita, joilta kohdevaltio
edellyttää
kasvinterveyslain
3
§:n
5
luetelmakohdassa
tarkoitettua
kasvinterveystodistusta, on rekisteröidyttävä kasvinterveyslain 4 §:n mukaisesti
kasvinsuojelurekisteriin. Rekisteröintiä haetaan Elintarviketurvallisuusviraston
vahvistamalla lomakkeella, jolla ilmoitetaan kasvinterveyslain 5 §:n kohdissa 1–7
mainitut tiedot. Samalla lomakkeella haetaan myös kasvipassin käyttöoikeutta.

Toimijan, joka haluaa käyttää sahatavaran, puisen pakkausmateriaalin tai sen
valmistamiseen tarkoitetun puutavaran merkitsemiseen liitteen X mukaista
merkintää, on valvontaa varten oltava rekisteröitynä Elintarviketurvallisuusviraston
pitämässä merkinnänhaltijarekisterissä. Merkinnän käyttöoikeutta haetaan
Elintarviketurvallisuusviraston vahvistamalla lomakkeella, jolla ilmoitetaan
kasvinterveyslain 5 §:n kohdissa 1–7 mainitut tiedot.

2 luku
Todistukset ja merkinnät

4§
Kasvipassi
Markkinoitaessa tämän asetuksen liitteessä V olevassa A osassa lueteltuja
tavaroita on kukin tavaraerä varustettava kasvinterveyslain 3 ja 6 §:n mukaisella
kasvipassilla. Tavaraerä saadaan varustaa kasvipassilla vain, jos se täyttää
kyseiselle tavaralle liitteessä IV asetetut erityisvaatimukset. Jos kasvipassilla
varustettu tavaraerä jaetaan markkinoimista varten osiin tai jos useampi tavaraerä
yhdistetään taikka jos tavaraerän kasvinterveyden tila muuttuu, on markkinoitavat
tavaraerät varustettava alkuperäisen kasvipassin korvaavalla kasvipassilla.
Kasvipassin muoto on vapaa, mutta sen tulee sisältää vähintään liitteen VI
kohtien 1–5 tiedot. Liitteen VI kohtien 6–10 tiedot voidaan liittää joko kasvipassiin tai
merkitä tavaraerän mukana seuraaviin muihin kauppa-asiakirjoihin, kuten
lähetyslistaan tai kauppalaskuun. Tiedot on laadittava jollakin EU:n virallisista
kielistä.
Markkinoitaessa liitteessä V olevan B osan II jaksossa mainittuja tavaroita
Suomessa tai Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin on otettava huomioon liitteissä
I B, II B, III B, IV B ja liitteessä V olevan A osan II jaksossa mainitut suoja-alueisiin
liittyvät kiellot ja rajoitukset.
Kasvipassilla varustetun tavaraerän vastaanottajan on säilytettävä kasvipassi
tai siinä olevat tiedot vähintään vuoden ajan tavaran käyttöönoton jälkeen.

5§
Kasvinterveystodistus
Kasvinterveyslain 3 §:n 5 luetelmakohdassa tarkoitetun, maahantuotavalle tai
maasta vietävälle tavaralähetykselle annettavan kasvinterveystodistuksen mallit
ovat tämän asetuksen liitteessä VII. Liitteen VII mallit D ja F ovat voimassa
31.12.2009 saakka. Todistuksen tulee olla kokonaan täytetty suuraakkosin tai
konekirjoituskirjaimin.
Maahantuotavalla tavaralähetyksellä, johon sovelletaan liitteessä IV
vahvistettuja
erityisvaatimuksia,
on
oltava
siinä
valtiossa
myönnetty
kasvinterveystodistus, josta tavara on alkujaan peräisin (alkuperämaa). Jos
erityisvaatimukset voidaan täyttää myös muualla kuin alkuperämaassa, voidaan

kasvinterveystodistus myöntää siinä valtiossa, josta tavaralähetys lähtee vietäväksi
(lähettäjämaa).
Suomeen
tuotavan
tavaralähetyksen
mukana
seuraavan
kasvinterveystodistuksen on oltava suomen-, ruotsin-, englannin-, ranskan- tai
saksankielinen. Jos todistus on laadittu muulla kuin edellä mainitulla EU:n virallisella
kielellä, on maahantuojan käännettävä se jollekin edellä mainituista kielistä, ellei
valvontaviranomainen toisin päätä. Suomen kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon
kuljetettavan tavaralähetyksen mukana seuraavan todistuksen on oltava laadittu
jollakin EU:n virallisista kielistä. Todistus saa olla annettu aikaisintaan 14 päivää
ennen kuin tavaralähetys on lähtenyt siitä valtiosta, jossa todistus on myönnetty.
Kasvinterveystodistusta myönnettäessä tulee Elintarviketurvallisuusviraston
varmistua todistukseen merkittävien tietojen oikeellisuudesta. Todistuksen tulee olla
Elintarviketurvallisuusviraston leimaama ja allekirjoittama. Todistukseen tehdyt
muutokset tulee vahvistaa Elintarviketurvallisuusviraston allekirjoituksella ja
leimalla.

6§
Jälleenvientitodistus
Jos tavaralähetys tuodaan muusta kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
valtiosta,
on
tavaralähetyksen
mukana
seuraavaan
alkuperäiseen
kasvinterveystodistukseen tai lähettäjämaan kasvinsuojeluviranomaisen siitä
antamaan oikeaksi todistettuun jäljennökseen oltava liitetty lähettäjämaan
kasvinsuojeluviranomaisen antama liitteen VII mallin mukainen jälleenvientitodistus.
Jäljennöksestä on käytävä ilmi, että kysymyksessä on jäljennös.
Jälleenvientitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä 5 §:n 1, 3 ja 4
momentissa on säädetty kasvinterveystodistuksesta.

7§
Muu kasvinterveydestä annettu todistus tai merkintä
Markkinoitaessa siemenperunaa ja lajien Helianthus annuus L., Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. ja suvun Phaseolus L.
siemeniä, voidaan kasvipassin tiedot yhdistää Elintarviketurvallisuusviraston
antamaan vakuustodistukseen.
Markkinoitaessa ruokaperunaa tulee jokainen tavaraerä varustaa liitteessä IV
olevan A osan II jakson 18.5 kohdan mukaisesti toimijan kasvinsuojelurekisterinumerolla.
Tuotaessa maahan liitteessä IV A olevan I jakson 2 ja 8 kohdissa tarkoitettua
puista
pakkausmateriaalia
erilaisten
tavaroiden
kuljetuksessa,
tulee
pakkausmateriaali olla varustettu kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin nro 15 (ISPM 15) liitteen II mukaisella merkinnällä.
Komissio voi antaa tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden markkinointia
koskevia poikkeuspäätöksiä. Poikkeuspäätöksissä yksilöityjä tavaraeriä saa

markkinoida ilman kasvipassia, jos tavaraerästä esitetään komission
poikkeuspäätöksessä julkaistun mallin mukainen todistus, josta käy ilmi, että tavara
täyttää päätöksessä esitetyt erityisvaatimukset.
Maahantuonnissa
on
kansainväliseen
kasvinsuojeluyleissopimukseen
kuulumattomasta valtiosta tuotavalla tavaralähetyksellä oltava kyseisen valtion
kasvinterveysviranomaisen tavaran kasvinterveydestä antama todistus, joka
sisältää
liitteen
VII
kasvinterveystodistuksen
mallin
mukaiset
tiedot.
Kasvinterveydestä annettavaa todistusta koskee soveltuvin osin, mitä 5 §:ssä
kasvinterveystodistuksen vaatimuksista säädetään.
Komission tietyille tavaroille liitteiden III, IV ja V B kielloista ja ehdoista
myöntämissä poikkeuspäätöksissä yksilöityjä tavaralähetyksiä saa maahantuoda,
jos tavaralähetyksestä esitetään komission päätöksessä julkaistun mallin mukainen
todistus, josta käy ilmi, että tavara täyttää päätöksessä esitetyt erityisvaatimukset.

8§
Puisen pakkausmateriaalin ja sahatavaran merkintä
Tämän asetuksen liitteen X mukaisilla merkinnöillä A, B tai C voidaan merkitä
sellainen puutavara, sahatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka on kuorittua.
Merkinnässä on tällöin oltava käsittelyä kuvaava kirjainlyhenne DB. Lisäksi
puutavaran,
sahatavaran
tai
puisen
pakkausmateriaalin
on
oltava
kuumennuskäsiteltyä siten, että lämpötila puutavaran ytimessä on 30 minuutin ajan
vähintään 56 ºC. Merkinnässä on tällöin oltava käsittelyä kuvaava kirjainlyhenne
HT. Jos kuumennuskäsittely tehdään puutavaran uunikuivauksen yhteydessä, on
kuivaus suoritettava lisäksi siten, että puutavaran keskimääräinen kosteus käsittelyn
jälkeen on enintään 20 prosenttia. Merkinnässä on tällöin oltava käsittelyä kuvaava
kirjainlyhenne HT/KD.
Puisen pakkausmateriaalin merkintä on tehtävä pääsääntöisesti kahdelle
vastakkaiselle sivulle siten, että valmiissa pakkauksessa merkintä on ulkopuolella
näkyvissä. Merkinnän on oltava pysyvä eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän on
oltava selkeästi luettavissa. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai
oranssia väriä.
Milloin liitteen X mukaisella merkinnällä varustetun pakkausmateriaalin
yksittäinen osa korvataan 1 momentissa luetellut käsittelyvaatimukset täyttävällä
osalla, on korvattava pakkausmateriaalin osa merkittävä. Laajemmissa korjauksissa
ja milloin ei ole varmuutta, että vanha pakkausmateriaali täyttää vaatimukset, on
pakkausmateriaali käsiteltävä uudelleen ja mahdollinen vanha merkintä poistettava
ja pakkausmateriaali on merkittävä uudelleen edellä 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla.
Käytettäessä liitteen X mukaista merkintää sahatavaran merkitsemiseen, on
merkintä tehtävä sahatavaran kääreeseen, sahatavaranippuun tai sen etikettiin.
Merkinnän on oltava näkyvä ja säänkestävä ja sen on täytettävä lisäksi edellä 2
momentissa tarkoitetut vaatimukset.
Liitteen X mukaista merkintää B ja C voi käyttää 31.12.2009 saakka.

9§
Merkinnän käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset
Elintarviketurvallisuusvirasto
myöntää
liitteen
X
mukaisen
pakkausmateriaalin merkinnän käyttöoikeuden seuraavin edellytyksin:

puisen

1) sahatavaran toimittajalle, kun
a. toimittajalla on käytettävissä sahatavaran kuivaukseen puutavaran
kuumentamistarkoitukseen laitteisto, jonka avulla sahatavara voidaan
käsitellä 8 §:n 1 momentissa mainitulla tavalla, ja
b. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä,
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen
kuivatusvaatimusten täyttymisestä; sekä
2) puisen pakkausmateriaalin toimittajalle, valmistajalle tai korjaajalle, kun
a. pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään vain joko mainitulla merkinnällä
varustettua sahatavaraa tai sahatavaraa, jolla on kasvinsuojeluviranomaisen
antama tavaraeräkohtainen todistus siitä, että se täyttää 8 §:n 1 momentissa
luetellut vaatimukset, tai
b. pakkausmateriaalin valmistajalla tai sen korjaajalla on käytössään laitteisto,
jonka avulla materiaali voidaan käsitellä 8 §:n 1 momentissa mainitulla
tavalla, ja
c. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä,
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen
kuivatusvaatimusten täyttymisestä.

3 luku
Kasvintuhoojien torjunta

10 §
Kasvintuhoojat
Kasvinterveyslaissa tarkoitetut kasvintuhoojat jaetaan hävitettäviin ja
torjuttaviin kasvintuhoojiin seuraavasti:
1) hävitettäviä kasvintuhoojia ovat ne liitteissä I ja II luetellut kasvintuhoojat, joita
Suomessa ei pysyvästi esiinny, ja
2) torjuttavia kasvintuhoojia ovat liitteissä I ja II luetellut valkoperuna-ankeroinen
(Globodera pallida), keltaperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis), perunan
vaalea rengasmätä (Clavibacter michiganensis) ja perunasyöpä (Synchytrium
endobioticum) silloin, kun ne esiintyvät Suomessa muualla kuin korkealaatuisen
siemenperunan
tuotantoalueella.
Korkealaatuisen
siemenperunan
tuotantoalueella nämä tuhoojat ovat hävitettäviä kasvintuhoojia.

11 §
Valvonta
Kasvintuhoojien torjumiseksi valvontaviranomainen kartoittaa määrättyjen
liitteissä
I
tai
II
lueteltujen
kasvintuhoojien
sekä
komission
hätätoimenpidepäätöksiä koskevien kasvintuhoojien esiintymistä Suomen alueella.
Kasvintuhoojien torjumiseksi valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja
tarkastaa liitteissä II-V mainittuja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita
maahantuonnin, maastaviennin, tuotantopaikkavalvonnan tai markkinointivalvonnan
yhteydessä. Tehdystä tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä
valvontakäynnin tulos. Toimijalla on oikeus olla läsnä tarkastuksessa ja lausua
tarkastuksen tuloksesta mielipiteensä, joka on kirjattava pöytäkirjaan.
Toimija on velvollinen avustamaan tarkastuksen suorittamisessa ja
mahdollisessa näytteenotossa valvontaviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan
antamien ohjeiden mukaan.

12 §
Kasvintuhoojien torjuntapäätökset
Valvontaviranomaisen on annettava toimijalle kasvinterveyslain 11 §:n
mukainen kirjallinen torjuntapäätös, jos valvonnassa todetaan tavarasta löytyvän tai
on perusteltua syytä epäillä tavarasta löytyvän liitteessä I tai II mainittuja
kasvintuhoojia, liitteessä III mainittuja tavaroita tai jos tavara ei täytä tässä
asetuksessa sille asetettuja vaatimuksia.
Torjuntapäätöksestä on käytävä ilmi ne toimenpiteet, määräykset, kiellot,
ehdot ja rajoitukset, joihin toimija velvoitetaan ryhtymään. Torjuntapäätöksessä
voidaan velvoittaa ryhtymään vain sellaiseen toimenpiteeseen, joka on lueteltu
tämän asetuksen luvuissa 4 ja 5.
Kun kasvintuhoojan esiintyminen on varmistettu, tulee torjuntapäätökseen
sisällytettävistä toimenpiteistä päätettäessä pyrkiä siihen, että hävitettävät
kasvintuhoojat viivyttelemättä ja määrätietoisesti hävitetään, jos se kasvintuhoojan
biologia huomioon ottaen on mahdollista. Torjuttavien kasvintuhoojien torjumisessa
on pyrittävä ensisijaisesti niiden leviämisen estämiseen ja toissijaisesti
hävittämiseen, jos se kasvintuhoojan biologia huomioon ottaen on mahdollista.

4 luku
Toimenpiteet hävitettävien kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi

13 §
Etelänjauhiainen (Bemisia tabaci)
(suoja-aluetuhooja)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä etelänjauhiaisen saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen
etelänjauhiaisen
hävittämiseksi
antamaan
torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) saastuneen alueen määrääminen eristettäväksi kasvintuhoojan leviämisen
estämiseksi,
2) saastuneiden kasvien siirtämisen tai saastuneelta alueelta kuljettamisen
kieltäminen tai rajoittaminen,
3) saastuneiden kasvien määrääminen hävitettäviksi,
4) biologisten, kemiallisten, mekaanisten tai muiden menetelmien määrääminen
torjuntatoimenpiteiksi,
5) saastuneella alueella kasvijätteiden ja rikkakasvien hävittäminen, ja
6) saastuneelle alueelle etelänjauhiaisen isäntäkasvien tuonnin ja viljelyn
kieltäminen.
Torjuntapäätös on voimassa siihen saakka kunnes etelänjauhiainen on
hävitetty ja valvontaviranomainen on todennut, ettei alueella enää esiinny
etelänjauhiaista.

14 §
Koloradonkuoriainen (Leptinotarsa decemlineata)
(suoja-aluetuhooja)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä koloradonkuoriaisen saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen
koloradonkuoriaisen
hävittämiseksi
antamaan
torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) saastuneella alueella kuoriaisten torjuminen biologisilla, kemiallisilla,
mekaanisilla tai muilla menetelmillä,
2) saastuneiden perunanvarsien tai saastuneen maa-aineksen saastuneelta
alueelta kuljettamisen kieltäminen,
3) torjunnan sekä koloradonkuoriaisen esiintymisen seurannan jatkaminen siihen
saakka, kunnes uusia kuoriaissukupolvia ei enää kehity, ja
4) tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä perunan istuttaminen
saastuneelle alueelle syöttikasviksi seuraavina kasvukausina.
Torjuntapäätös on voimassa siihen saakka kunnes koloradonkuoriainen on
hävitetty ja valvontaviranomainen on todennut, ettei alueella enää esiinny
koloradonkuoriaista.

15 §
Valkoperuna-ankeroinen (Globodera pallida) ja keltaperuna-ankeroinen (Globodera
rostochiensis) korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella
(valkoperuna-ankeroinen on suoja-aluetuhooja)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä valko- ja keltaperuna-ankeroisen
saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen valko- ja keltaperuna-ankeroisen hävittämiseksi
antamaan torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita
toimenpiteitä:
1) ohjeet saastuneiden perunoiden käsittelyyn ja käyttöön siten, ettei
kasvintuhoojien leviämisvaaraa ole,
2) saastuneen alueen desinfiointi, nurmetus tai muutoin kasvipeitteisenä pitäminen,
3) maa-aineksen puhdistaminen saastuneella alueella käytetyistä koneista,
työvälineistä ja laitteista sekä saastuneen varaston ja siellä käytettyjen koneiden
ja työkalujen puhdistaminen, ja
4) perunan viljelyn kieltäminen saastuneella alueella siihen saakka kunnes alueella
ei enää todeta esiintyvän peruna-ankeroista.
Saastuneeksi määritellyllä alueella ei saa kasvattaa siemenperunaa tai muuta
lisäysviljelyyn tarkoitettua kasvimateriaalia siemeniä lukuun ottamatta. Saastuneen
alueen maa-ainesta, muuta kasvualustaa, lantaa ja kompostia ei saa myydä eikä
muutoin luovuttaa viljelytarkoituksiin.
Torjuntapäätös on voimassa yhdeksän vuotta, tai jos tällöin todetaan alueella
yhä esiintyvän peruna-ankeroista, siihen saakka kunnes valvontaviranomainen on
todennut, ettei alueella enää esiinny peruna-ankeroista.

16 §
Perunan tumma rengasmätä (Ralstonia solanacearum)
Perunan tumman rengasmädän hävittämisessä sovelletaan, mitä Ralstonia
solanacearum -tuhoojan torjunnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (44/07) säädetään.

17 §
Tulipolte (Erwinia amylovora)
(suoja-aluetuhooja)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä tulipoltteen saastuttama alue ja siihen
rajoittuva taudin leviämisen estämiseksi tarvittava puskurialue.
Valvontaviranomaisen
tulipoltteen
hävittämiseksi
antamaan
torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) seuraavien tulipoltteen isäntäkasveina toimivien kasvien hävittäminen
saastuneelta alueelta ja siihen rajoittuvalta puskurialueelta:
Amelanchier Med.
Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster L.

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L.,
valvontaviranomaisen tulipoltteen leviämisen estämiseksi määräämien
eristämistoimenpiteiden tekeminen saastuneella alueella ja siihen rajoittuvalla
puskurialueella oleville mehiläispesille mukaan lukien mehiläispesien siirtoa
koskevat kiellot ja rajoitukset,
tulipoltteen isäntäkasvien viljelyn ja istutuksen kieltäminen siihen saakka,
kunnes valvontaviranomainen on todennut vähintään viisi vuotta kestäneessä
seurannassa, ettei tulipoltetta enää esiinny alueella,
mehiläispesien pitämisen kieltäminen saastuneeksi todettua aluetta ympäröivällä
3 km:n levyisellä puskurialueella,
tulipoltteen isäntäkasvien kaupan pitämisen kieltäminen saastuneella alueella ja
sitä ympäröivällä puskurialueella,
isäntäkasvien jätteiden hävittäminen saastuneelta alueelta ja puskurialueelta, ja
saastuneella alueella käytettävien raivausvälineiden puhdistaminen ja
desinfioiminen.

Torjuntapäätös on voimassa siihen saakka kunnes tulipolte on hävitetty ja
valvontaviranomainen on todennut, ettei alueella enää esiinny tulipoltetta.

18 §
Tomaatin pronssilaikkuvirus (Tomato spotted wilt virus) ja palsamin kuoliolaikkuvirus
(Impatiens necrotic spot virus)
(suoja-aluetuhoojia)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä tomaatin pronssilaikku- ja palsamin
kuoliolaikkuviruksen saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen
tomaatin
pronssilaikkuja
palsamin
kuoliolaikkuviruksen hävittämiseksi antamaan torjuntapäätökseen voidaan
sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) saastuneen alueen määrääminen eristettäväksi kasvintuhoojan leviämisen
estämiseksi,
2) saastuneiden kasvien siirtämisen tai saastuneelta alueelta kuljettamisen
kieltäminen tai rajoittaminen,
3) saastuneiden kasvien määrääminen hävitettäviksi,
4) viruksen levittäjähyönteisten torjuminen ja niiden esiintymisen seuranta
saastuneella alueella,
5) kasvijätteiden ja rikkakasvien hävittäminen saastuneella alueella,
6) saastuneella alueella käytettyjen kasvualustojen, kasvihuonerakenteiden ja
työvälineiden puhdistaminen ja desinfioiminen, ja
7) viruksen isäntäkasvien saastuneelle alueelle tuomisen ja siellä viljelemisen
kieltäminen siihen saakka, kunnes valvontaviranomainen on todennut, ettei
alueella enää esiinny virusta.

Torjuntapäätös on voimassa siihen saakka, kunnes tomaatin pronssilaikku- ja
palsamin kuoliolaikkuvirus on hävitetty ja valvontaviranomainen on todennut, ettei
alueella enää esiinny tomaatin pronssilaikku- ja palsamin kuoliolaikkuvirusta.

19 §
Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus (Beet necrotic yellow vein virus)
(suoja-aluetuhooja)
Valvontaviranomaisen
on
keltasuoniviruksen saastuttama alue.

määriteltävä

juurikkaan

nekroottisen

Valvontaviranomaisen
juurikkaan
nekroottisen
keltasuoniviruksen
hävittämiseksi antamaan torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia
määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) a) saastuneella alueella viljeltyjen juurikkaiden toimittamisen salliminen teolliseen
prosessiin edellyttäen, että juurikkaat kuljetetaan suoraan käsittelylaitokseen, jolla
on asianmukainen jätevesien ja muun juurikasjätteen käsittelyjärjestelmä sen
varmistamiseksi, ettei kasvintuhooja pääse leviämään, tai
b) saastuneella alueella kasvaneiden juurikkaiden ja naattien hävittäminen siten,
ettei kasvintuhoojan leviämisvaaraa saastuneen alueen ulkopuolelle aiheudu, ja
2) juurineen nostettavien kasvien, perunan, muiden mukuloiden, juureksien, sipuleiden
tai muiden vastaavien maanalaisten tai osittain maanalaisten kasvien saastuneella
alueella viljelyn kieltäminen,
3) saastuneen maa-aineksen, muun kasvualustan, lannan tai kompostin
kauppaamisen tai viljelytarkoituksiin luovuttamisen kieltäminen
4) saastuneen alueen viljelyyn käytettävien koneiden ja laitteiden desinfioiminen ja
puhdistaminen maa-aineksesta,
5) saastuneella alueella kasvaneen lisäysviljelyyn tarkoitetun kasvimateriaalin viljelyn
ja viljelytarkoituksiin luovuttamisen kieltäminen, ja
6) saastuneen alueen nurmettaminen tai muutoin kasvipeitteisenä pitäminen maan
pois kulkeutumisen estämiseksi.
Edellä 1 momentin 2–6 kohdissa mainitut toimenpiteet ja rajoitukset ovat
voimassa 10 vuoden ajan saastunnan toteamisesta, tai jos tällöin todetaan alueella
yhä esiintyvän juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta, siihen saakka, kunnes
valvontaviranomainen on todennut, ettei alueella enää esiinny juurikkaan
nekroottista keltasuonivirusta.

20 §
Muut hävitettävät kasvintuhoojat
Jos valvontaviranomainen toteaa alueella tai tavarassa esiintyvän sellaista
hävitettävää kasvintuhoojaa, jota ei tässä luvussa ole mainittu, sen on tällaisen
kasvintuhoojan hävittämiseksi antamassaan torjuntapäätöksessä määrättävä
kyseisen kasvintuhoojan hävittämiseksi välttämättömät rajoitukset, kiellot ja
toimenpiteet.

5 luku
Toimenpiteet torjuttavien kasvintuhoojien torjumiseksi ja niiden leviämisen
estämiseksi

21 §
Valkoperuna-ankeroinen (Globodera pallida) ja keltaperuna-ankeroinen (Globodera
rostochiensis) muualla kuin korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella
Valvontaviranomaisen on määriteltävä valko- ja keltaperuna-ankeroisen
saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen valko- ja keltaperuna-ankeroisen torjumiseksi
antamaan torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita
toimenpiteitä:
1) perunan viljelemisen salliminen saastuneella alueella vain joka kolmas vuosi,
2) valkoperuna-ankeroisen saastuttamalla alueella valkoperuna-ankeroisen
kestävän lajikkeen käyttäminen,
3) keltaperuna-ankeroisen saastuttamalla alueella vuorotellen keltaperunaankeroisen kestävän ja alttiin lajikkeen käyttäminen,
4) sekä valko- että keltaperuna-ankeroisen saastuttamalla alueella vuorotellen
valko- ja keltaperuna-ankeroista kestävän lajikkeen ja keltaperuna-ankeroiselle
alttiin lajikkeen käyttäminen,
5) saastuneeksi määritellyllä alueella siemenperunan tai muun kasvien
lisäysmateriaalin, siemeniä lukuun ottamatta, kasvattamisen kieltäminen,
saastuneen alueen maa-aineksen, muun kasvualustan, lannan ja kompostin
myynnin tai muutoin viljelytarkoituksiin luovuttamisen kieltäminen,
6) saastuneella alueella käytettyjen koneiden, työvälineiden ja laitteiden
puhdistaminen työskentelyn jälkeen maa-aineksesta,
7) valkoperuna-ankeroisen saastuttamalla alueella viljellyn ruokaperunasadon
pitäminen erillään muilla alueilla tuotetuista perunoista ja perunasadon
peseminen tai harjaaminen puhtaaksi maa-aineksesta ennen markkinointia, ja
8) tärkkelysperunan käyttäminen teolliseen prosessiin edellyttäen, että perunat
kuljetetaan suoraan käsittelylaitokseen, jolla on asianmukainen jätevesien ja
muun perunajätteen käsittelyjärjestelmä sen varmistamiseksi, ettei perunaankeroinen pääse leviämään.
Jos alue on sekä valko- että ja keltaperuna-ankeroisen saastuttama, eikä
molemmille lajeille kestävää siemenperunaa ole saatavissa, on viljelykierrossa
käytettävä vuorotellen valkoperuna-ankeroisen ja keltaperuna-ankeroisen kestävää
lajiketta. Tällöin viljelykierto aloitetaan ensisijaisesti valkoperuna-ankeroisen
kestävällä lajikkeella.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, saa saastuneella alueella
viljellä varhaisperunaa joka vuosi, jos sato korjataan ennen heinäkuun loppua.
Tällöin on kuitenkin noudatettava 1 momentin 5–7 kohdan vaatimuksia.
Torjuntapäätös on voimassa yhdeksän vuotta, tai jos tällöin todetaan alueella
yhä esiintyvän peruna-ankeroista, siihen saakka, kunnes valvontaviranomainen on
todennut, ettei alueella enää esiinny peruna-ankeroista. Jos alueella viljellään vain
varhaisperunaa, voi valvontaviranomainen tarkastaa saastuneen alueen jo ennen
yhdeksän vuoden määräajan täyttymistä.

22 §
Perunan vaalea rengasmätä (Clavibacter michiganensis)
Perunan vaalean rengasmädän torjunnassa sovelletaan, mitä perunan
vaalean rengasmädän torjunnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (38/07) säädetään.

23 §
Perunasyöpä (Synchytrium endobioticum)
Valvontaviranomaisen on määriteltävä perunasyövän saastuttama alue.
Valvontaviranomaisen
perunasyövän
torjumiseksi
antamaan
torjuntapäätökseen voidaan sisällyttää seuraavia määräyksiä ja muita toimenpiteitä:
1) perunasyövän saastuttamien mukuloiden ja varsiston käsitteleminen niin, että
kasvintuhooja tuhoutuu,
2) saastuneiden kasvien saastuneelta alueelta siirtämisen tai kuljettamisen
kieltäminen tai rajoittaminen,
3) saastuneen alueen viljelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden sekä
varastotilojen puhdistaminen maa-aineksesta ja niiden desinfioiminen,
4) saastuneella alueella kasvaneen lisäysviljelyyn tarkoitetun kasvimateriaalin
viljelyn ja viljelytarkoituksiin luovuttamisen kieltäminen,
5) saastuneen maa-aineksen, muun kasvualustan, lannan tai kompostin
kauppaamisen ja viljelytarkoituksiin luovuttamisen kieltäminen,
6) perunan viljelyn kieltäminen saastuneella alueella siihen saakka kunnes
alueella ei enää todeta esiintyvän perunasyöpää, ja
7) vain perunasyövän kestävien lajikkeiden viljelyn salliminen saastuneeksi
määriteltyyn alueeseen rajoittuvalla, kasvinsuojeluviranomaisen määrittelemällä
puskurialueella.
Torjuntapäätös on voimassa siihen saakka, kunnes valvontaviranomainen on
todennut, ettei alueella enää esiinny perunasyöpää. Ensimmäinen tarkastus ja
näytteenotto tehdään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua perunasyövän
havaitsemisesta.

6 luku
Tavaroiden markkinointi

24 §
Markkinoinnin edellytykset
Markkinoida ei saa:
1) liitteessä I mainittuja kasvintuhoojia,
2) liitteessä II mainittuja kasvintuhoojia silloin, kun ne esiintyvät samassa liitteessä
luetelluissa kasveissa,
3) liitteessä III B mainittuja tavaroita samassa liitteessä lueteltuihin valtioihin tai
niiden alueille,
4) liitteessä IV mainittuja tavaroita, jos ne eivät täytä liitteessä lueteltuja
erityisvaatimuksia, eikä
5) liitteessä V A mainittuja tavaroita, jos niitä ei ole varustettu 2 luvun 4 §:ssä
tarkoitetulla kasvipassilla tai 7 §:ssä tarkoitetulla todistuksella tai merkinnällä,
joka on hyväksytty käytettäväksi EU:n jäsenvaltioissa.
Markkinoitaessa liitteessä V A mainittuja tavaroita Suomessa tai Suomesta
muihin EU:n jäsenvaltioihin tavaraerät tulee varustaa kasvipassilla tai 7 §:ssä
tarkoitetulla vastaavalla hyväksytyllä todistuksella tai merkinnällä ennen niiden
luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.
Maahantuodun tavaran markkinointiin sovelletaan tämän asetuksen lisäksi,
mitä muissa markkinointia koskevissa säädöksissä säädetään.

25 §
Suoja-alueet
Markkinoitaessa liitteen V B osan II jaksossa mainittuja tavaroita Suomessa tai
Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin on otettava huomioon liitteissä I B, II B, III B,
IV B ja V A osan II jaksossa mainitut suoja-alueisiin liittyvät kiellot ja rajoitukset.
Kun suoja-alueen ulkopuolella tuotettuja liitteen V A osan II jaksossa
tarkoitettuja tavaroita kuljetetaan suoja-alueen läpi, ei tavaraerää läpikuljetuksen
ajaksi tarvitse varustaa suoja-alueen kasvipassilla. Tällaisen tavaran mukana on
kuitenkin oltava kauppa-asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on peräisin suojaalueen ulkopuolelta ja että sen määräpaikka on suoja-alueen ulkopuolella. Suojaalueen läpi lähetettävä tavara ei saa sisältää sellaisia kasvintuhoojia, joilta aluetta
suojataan, ja se tulee pakata ja kuljettaa niin, että kasvintuhoojien leviämisen
vaaraa ei ole. Jos valvontaviranomainen havaitsee, että suoja-alueen läpi
kuljetettava tavara ei täytä tässä momentissa säädettyjä vaatimuksia, tavara on
välittömästi sinetöitävä ja kuljetettava valvontaviranomaisen valvonnassa suojaalueen ulkopuolelle.

26 §
Poikkeukset markkinoinnin edellytyksistä
Poiketen siitä, mitä 24 §:ssä säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi
myöntää luvan liitteissä I–V lueteltujen kasvintuhoojien ja tavaroiden kuljettamiseen
Suomeen koetoimintaa, tieteellistä tarkoitusta tai lajikevalintatyötä varten sen
mukaan kuin kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista
annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (13/96) säädetään.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, saa yksityishenkilö omaan
käyttöönsä tuoda muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen vähäisiä määriä liitteissä IV
ja V mainittuja tavaroita ilman kasvipassia tai muuta kasvinterveydestä annettua
todistusta, jos tästä ei aiheudu kasvintuhoojien leviämisvaaraa. Omaan käyttöön
tuotuna tavarana ei pidetä tavaraa, joka on tuotu elinkeinotoimintaa varten.

27 §
Markkinavalvonta
Valvontaviranomaisen on valvottava liitteissä III B, IV ja V A mainittujen
tavaroiden markkinointia. Valvonnassa on selvitettävä, täyttääkö tavara tässä
asetuksessa sen markkinoinnille asetetut vaatimukset.

28 §
Hylättyä tavaraa koskevat toimenpiteet markkinavalvonnassa
Jos markkinavalvonnassa todetaan, että tavara ei täytä tässä asetuksessa tai
muissa markkinointia koskevissa säädöksissä sen markkinoinnille asetettuja
edellytyksiä, tulee valvontaviranomaisen kasvintuhoojan leviämisvaaran
ehkäisemiseksi viipymättä kieltää tavaran markkinointi sekä:
1) määrätä tavara kuljetettavaksi alueelle, jolla tavara ei aiheuta vaaraa,
2) määrätä saastunut tavara ja sen pakkaukset lajiteltaviksi siten, että saastuneet
tavarat poistetaan tavaraerästä,
3) määrätä tavaraerä tai sen osa hävitettäväksi,
4) määrätä karanteeniaika tavaraerälle siihen saakka, kun näytteiden
tutkimustulokset on vahvistettu, tai
5) määrätä tavara muulla tavalla käsiteltäväksi siten, että kasvintuhoojien
leviämisen vaara poistuu.
Samoin on meneteltävä, jos tavara, pakkaus tai kuljetusväline on tai on perusteltua
syytä epäillä sen olevan sellaisen kasvintuhoojan saastuttama, jota ei ole mainittu
liitteissä I A tai II A, mutta jota voidaan kasvinterveydellisin perustein pitää yhtä
vahingollisena kuin näissä liitteissä mainittuja tuhoojia.
Valvontaviranomaisen on annettava hylätyn tavaran haltijalle kirjallinen
torjuntapäätös, josta käy ilmi kaikki tavaraerälle 1 momentin perusteella määrätyt
kiellot, ehdot, rajoitukset ja muut määräykset, aika, jonka kuluessa nämä
toimenpiteet on suoritettava ja se, onko haltija velvollinen tekemään
valvontaviranomaiselle ilmoituksen, kun torjuntapäätöksessä määrätyt toimenpiteet
on suoritettu.

Markkinoija on velvollinen suorittamaan tavaralle määrätyt 1 momentissa
tarkoitetut toimenpiteet omalla kustannuksellaan.

7 luku
Tavaroiden maahantuonti ja maastavienti

29 §
Maahantuonnin edellytykset
Maahan ei saa tuoda:
1) liitteessä I mainittuja kasvintuhoojia,
2) liitteessä II mainittuja kasvintuhoojia silloin, kun ne esiintyvät samassa liitteessä
luetelluissa kasveissa,
3) liitteessä III mainittuja tavaroita samassa liitteessä luetelluista valtioista tai
alueilta,
4) liitteessä IV mainittuja tavaroita, jos ne eivät täytä liitteessä mainittuja
erityisvaatimuksia, eikä
5) liitteessä V B mainittuja tavaroita, jos niitä ei ole varustettu jollakin 2 luvussa
mainitulla todistuksella.
Todistuksen kohdassa ”Lisäilmoitus” tai tätä vastaavassa kohdassa on
täsmennettävä, minkä tai mitkä liitteen IV erityisvaatimuksista tavara täyttää.
Täsmennys tehdään viittaamalla liitteen kyseiseen numerokohtaan. Jos liitteessä
mainitaan vaihtoehtoisia erityisvaatimuksia, todistuksessa on ilmoitettava, minkä
vaihtoehtoisista erityisvaatimuksista tavara täyttää.

30 §
Poikkeukset maahantuonnin edellytyksistä
Poiketen siitä, mitä 29 §:ssä säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi
myöntää luvan liitteissä I–V mainittujen kasvintuhoojien ja tavaroiden
maahantuontiin koetoimintaa, tieteellistä tarkoitusta tai lajikevalintatyötä varten sen
mukaan kuin kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista
annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (13/96) säädetään.
Yksittäistapauksissa toimija, joka käyttää maahantuomiaan liitteessä V
mainittuja tavaroita Suomessa Norjan tai Venäjän vastaisen rajan läheisyydessä,
voi erityisen syyn perusteella hakea Elintarviketurvallisuusvirastolta lupaa poiketa
lupahakemuksessa yksilöityjen liitteissä IV tai V mainittujen tavaroiden
maahantuonnin ehdoista ja rajoituksista, jos tavarat on viljelty tai tuotettu Suomen
vastaisen rajan välittömässä läheisyydessä Norjassa tai Venäjällä. Lupa voidaan
myöntää vain, jos toiminnasta ei aiheudu kasvintuhoojien leviämisvaaraa. Tällaisen
luvan perusteella maahantuotavien tavaralähetysten mukana on oltava asiakirja,
josta näkyy maahantuotavien tavaroiden tarkka alkuperäpaikka.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, saa yksityishenkilö omaan
käyttöönsä maahantuoda ilman kasvinterveystodistusta tai muuta kasvinterveydestä
annettua todistusta vähäisiä määriä liitteissä IV tai V mainittuja tavaroita Euroopan
alueelta tai vähäisiä määriä leikkokukkia Euroopan ulkopuolelta, jos tästä ei aiheudu
kasvintuhoojien leviämisvaaraa, eikä kyseessä ole suoja-aluetuhoojien isäntäkasvi.

Omaan käyttöön tuotuna tavarana ei pidetä tavaraa, joka maahantuodaan
elinkeinotoimintaa varten.

31§
Maahantuontipaikat ja ilmoitus maahantuonnista
Liitteessä V B tarkoitetun tavaran maahantuonti on sallittu vain liitteessä VIII
mainittujen maahantuontipaikkojen kautta.
Maahantuojan tai tämän edustajan on ennen 2 luvussa tarkoitetulla
todistuksella varustetun tavaralähetyksen maahantuontia tehtävä maahantuonnista
ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Kuitenkin hedelmien, marjojen ja
vihannesten maahantuonnista ilmoitus on tehtävä Tullille. Ilmoitus on tehtävä
riittävän ajoissa tuontikelpoisuuden selvittämiseksi tehtävän kasvinterveydellisen
rajatarkastuksen järjestämiseksi, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen
tavaralähetyksen saapumista maahantuontipaikkaan. Tavaralähetyksestä, joka
tuodaan maahan maakuljetuksena, ei kuitenkaan tarvitse tehdä kyseistä ilmoitusta
ennalta.
Tuonti-ilmoituksesta
tulee
käydä
ilmi
maahantuojan
nimi,
maahantuontipäivämäärä ja -paikka sekä tuotavan tavaralähetyksen alkuperä,
nimike, määrä ja määränpää.
1)
2)
3)
4)

Tavaralähetyksen mukana seuraavien asiakirjojen on sisällettävä:
kasvinterveydestä annetun todistuksen numero,
tuojan kasvinsuojelurekisterinumero,
tavaran kuvaus Euroopan yhteisöjen yhteisen tullitariffin (Taric) koodia käyttäen,
ja
merkintä: "Tämä lähetys sisältää kasvinterveystarkastusta edellyttäviä tavaroita".

32 §
Tavaroiden maahantuontitarkastus
Valvontaviranomaisen
on
tehtävä
EU:n
ulkopuolisista
valtioista
maahantuotaville liitteessä V B mainitulle tavaralle kasvinterveydellinen
rajatarkastus. Tarkastuksessa selvitetään, täyttyvätkö tässä asetuksessa määritellyt
tavaran maahantuonnin edellytykset. Maahantuojan tai tämän edustajan on
tarkastusta varten annettava valvontaviranomaiselle tai valtuutetulle tarkastajalle
tavaralähetystä koskeva kasvinterveystodistus tai muu kasvinterveydestä annettu
todistus ja tavaralähetykseen liittyvä kauppalasku tai muu vastaava asiakirja sekä
tarvittaessa jälleenvientitodistus.
Jokaisesta kasvinterveystodistuksen kattamasta tavaralähetyksestä on
tarkastettava, että:
1) tavaralähetyksen mukana seuraavat vaaditut todistukset (asiakirjatarkastus),
2) tavaralähetys koostuu vaadituissa todistuksissa ilmoitetuista tavaroista
(tunnistustarkastus), ja
3) tavaralähetys on tämän asetuksen vaatimusten mukaista tutkimalla tavara
fyysisesti ja tarvittaessa myös tarkastamalla pakkaukset sekä kuljetusväline
(fyysinen kasvinterveystarkastus). Kasvinterveystarkastukseen voi sisältyä
näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia. Kasvinterveystarkastus voidaan tehdä
koko lähetykselle tai lähetyksestä otetulle edustavalle näytteelle.

Tuontikelpoisuuden
todettuaan
valvontaviranomainen
merkitsee
tavaralähetyksen
kasvinterveystodistukseen
tarkastusmerkinnän
ja
tarkastuspäivämäärän. Tavaralähetyksen maahantuoja on velvollinen avustamaan
tarkastuksen
toimittamisessa
ja
mahdollisessa
näytteenotossa
valvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

33 §
Hylättyä tavaraa koskevat toimenpiteet maahantuonnissa ja maastaviennissä
Jos tavaralähetyksen maahantuonnin yhteydessä todetaan tarkastuksessa tai
on perusteltua syytä epäillä tavarasta löytyvän liitteissä I tai II mainittuja
kasvintuhoojia tai jos tarkastuksessa todetaan liitteessä III mainittua tavaraa, jota ei
saa tuoda maahan tai tavara ei täytä tässä asetuksessa sen maahantuonnille
asetettuja edellytyksiä, tulee valvontaviranomaisen kasvintuhoojan leviämisvaaran
ehkäisemiseksi viipymättä kieltää tavaran maahantuonti sekä
1) määrätä tavara vietäväksi maasta,
2) määrätä saastunut tavara ja sen pakkaukset lajiteltaviksi siten, että saastuneet
tavarat poistetaan tavaralähetyksestä,
3) määrätä tavaralähetys tai sen osa hävitettäväksi,
4) määrätä karanteeniaika tavaralähetykselle siihen saakka, kun näytteiden
tutkimustulokset on vahvistettu, tai
5) määrätä tavaralähetys käsiteltäväksi siten, että kasvintuhoojien leviämisen vaara
saadaan estetyksi.
Samoin on meneteltävä, jos tavara, pakkaus tai kuljetusväline on tai on perusteltua
syytä epäillä sen olevan sellaisen kasvintuhoojan saastuttama, jota ei ole mainittu
liitteissä I A tai II A, mutta jota voidaan kasvinterveydellisin perustein pitää yhtä
vahingollisena kuin näissä liitteissä mainittuja tuhoojia.
Valvontaviranomaisen on annettava maahantuojalle tai tavaran haltijalle
kirjallinen torjuntapäätös tavaran maahantuonnin kieltämisestä tai tuonnin ehtona
sille määrätyistä toimenpiteistä. Vastaava merkintä on tehtävä myös tavaralähetystä
mahdollisesti seuraavaan todistukseen. Maahantuonnin kieltämisen yhteydessä
valvontaviranomaisen on myös lisättävä todistuksen etupuolelle selvästi näkyvä
punainen kolmionmuotoinen leima merkkinä kyseisen todistuksen kumoamisesta.
Maasta
vietäväksi
määrätty
tavara
on
vietävä
maasta
Elintarviketurvallisuusviraston määräämässä ajassa tullivalvonnassa. Maahantuoja
on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallisesti,
kun tavara on viety maasta. Hävitettäväksi määrätty tavara on hävitettävä
valvontaviranomaisen tai Tullin valvonnassa.
Maahantuoja on velvollinen suorittamaan tavaralle määrätyt 1 momentissa
tarkoitetut toimenpiteet omalla kustannuksellaan.
Jos tavara ei valvontaviranomaisen maastaviennin yhteydessä suorittamassa
tarkastuksessa
täytä
sen
viennille
asetettuja
edellytyksiä,
tulee
valvontaviranomaisen viipymättä kieltää tavaran maastavienti.

34 §
Tavaralähetyksen siirtäminen maahantuontipaikalta kasvinterveydellistä rajatarkastusta
varten
Tavaralähetyksen, joka on tuotu maahan 31 §:n mukaisesti, tunnistustarkastus
ja fyysinen kasvinterveystarkastus voidaan tehdä myös muualla kuin
maahantuontipaikassa. Maahantuoja voi tehdä ehdotuksen tarkastuspaikasta.
Lisäksi
valvontaviranomainen
tai
valtuutettu
tarkastaja
voi
määrätä
tavaralähetyksen kuljetettavaksi tullivarastoon tai maahantuojan osoittamaan
varastoon tunnistustarkastusta ja fyysistä kasvinterveystarkastusta varten, jos
tarkastusta ei tarkastusteknisistä syistä voida riittävän luotettavasti tehdä
maahantuontipaikalla.
Maahantuojan on kirjallisesti haettava hyväksyntä ehdottamalleen
tarkastuspaikalle Elintarviketurvallisuusvirastolta tai Tullilta sen mukaan, mille
valvontaviranomaiselle tehdään 31 §:n mukainen ilmoitus maahantuonnista.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi mille liitteessä V B mainitulle tavaralle lupaa
haetaan, tarkastuspaikka mihin tavara kuljetetaan tarkastusta varten ja miten tavara
eristetään tarkastuspaikassa mahdollisten kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi.
Tarkastuspaikan hyväksymisen edellytyksenä on, että paikka täyttää vähintään
kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden
terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin
määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun komission direktiivin
98/22/EY liitteen 3 kohdan b ja c alakohtien vähimmäisvaatimukset. Muussa kuin
maahantuontipaikassa tehtävä tarkastus edellyttää kirjallista liitteen IX mallin
mukaista kasvinterveydellistä siirtoasiakirjaa.
Edellä 2 momentin mukaisesti hyväksyttyyn tarkastuspaikkaan tavaraa
tuotaessa
maahantuojan
on
ilmoitettava
kyseisten
tavaralähetysten
maahantuonnista riittävän ajoissa määräpaikan valvontaviranomaiselle, ja
ilmoituksen on sisällettävä:
1) hyväksytyn tarkastuspaikan nimi, osoite ja sijainti,
2) arvioitu päivä ja kellonaika, jolloin kyseiset tavarat saapuvat hyväksyttyyn
tarkastuspaikkaan,
3) kasvinterveydellisen siirtoasiakirjan yksilöllinen sarjanumero, jos tiedossa,
4) kasvinterveydellisen siirtoasiakirjan laatimisaika ja -paikka, jos tiedossa,
5) maahantuojan nimi, osoite ja kasvinsuojelurekisterinumero, sekä
6) kasvinterveystodistuksen ja/tai jälleenvientitodistuksen tai muun
kasvinterveydestä annetun todistuksen viitenumero.
Maahantuojan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista kohdan 1 tietojen
muutoksista.
Maahantuojan tai hänen edustajansa on täytettävä kasvinterveydellisen
siirtoasiakirjan asianmukaiset osat ja allekirjoitettava se tulliviranomaisen
valvonnassa
ennen
tavaran
siirtoa
maahantuontipaikalta
hyväksyttyyn
tarkastuspaikkaan.

35 §
Tunnistustarkastuksen ja fyysisen kasvinterveystarkastuksen alennettu
tarkastustaso
Poiketen
siitä,
mitä
32
§:ssä
säädetään
kasvinterveydellisestä
rajatarkastuksesta,
voidaan
tunnistustarkastusta
ja
fyysistä
kasvinterveystarkastusta tehtäessä noudattaa alennettua tarkastustasoa siten kuin
komissio asiasta päättää. Komissio julkaisee tavaralajit ja valtiot, joista tuotavalle
tavaralle on myönnetty alennettu tarkastustaso, sekä tarkastusprosentit, millä
tasolla kyseisen tavaran tarkastuksia tulee vähintään suorittaa.

36 §
Maastavientitarkastus
Valvontaviranomainen tarkastaa viejän pyynnöstä ja tämän esittämien
vastaanottajavaltion tarkastusvaatimusten mukaisesti Suomesta muihin kuin EU:n
jäsenvaltioihin vietäviksi tarkoitetut tavarat. Tarkastuspyyntö on tehtävä
Elintarviketurvallisuusvirastolle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen
suunniteltua vientiajankohtaa. Milloin tarkastusvaatimuksissa edellytetään tavaran
tarkastuksen lisäksi tuotantopaikan tai mahdollisten tavaralle tehtyjen käsittelyjen
tarkastamista, tulee tarkastuspyyntö kuitenkin tehdä niin ajoissa, että myös nämä
tarkastukset on mahdollista tehdä.
Kasvinterveystodistuksen,
jälleenvientitodistuksen
tai
muun
vastaanottajavaltion vaatiman tavaralähetyksen kasvinterveydestä annetun
asiakirjan tai merkinnän antaa viejän pyynnöstä Elintarviketurvallisuusvirasto, jos
tavara täyttää vastaanottajavaltion tällaisen todistuksen saamiseksi asettamat
vaatimukset.
Milloin Suomeen maahantuotu, edelleen vietäväksi aiottu tavaralähetys on
osittain purettu tai varastoitu Suomessa, tulee vietävä tavaralähetys varustaa
alkuperäisen kasvinterveystodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen lisäksi
jälleenvientitodistuksella, jos vastaanottajavaltion säännökset sitä edellyttävät.

37 §
Toimijan huolellisuusvelvollisuus maastaviennissä
Tavaralähetyksen viejän on ennen tavaran poistumista Suomesta
huolehdittava siitä, että maastavietäväksi tarkoitetun tavaralähetyksen, jolle
Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut 36 § 2 momentissa tarkoitetun asiakirjan tai
merkinnän, sisältö tai pakkaus ei muutu ja tavaralähetystä säilytetään siten, että se
on suojattu kasvintuhoojien saastumiselta.

8 luku
Korvaussäännökset

38 §
Korvausten arviointiperusteet
Valvontaviranomaisen antaman torjuntapäätöksen aiheuttamien taloudellisten
vahinkojen ja kustannusten sekä sellaisten säästyneiden kustannusten, jotka
aiheutuvat kasvintuotannon keskeytymisestä, arvioimis- ja laskentaperusteina
käytetään yleisiä tai tuotantopaikan katetuottolaskelmia. Lisäksi käytetään
seuraavia perusteita:
1) työaikalaskelmissa yleisiä työaikamenekkilaskelmia tai tuntikirjanpitoa.
Tuntihintana voidaan korvata se palkkakustannus, joka on kyseessä olevasta
työstä maksettava keskimääräinen palkka sivukuluineen ilman palkanlisiä,
2) aine- ja materiaalikustannukset määritetään hankintojen ostotositteiden
perusteella,
3) sadonmenetykset määritetään yleisten satotasolaskelmien tai toimijan
tuotantopaikalla esittämien toteutuneiden satomäärälaskelmien perusteella,
4) hävitetyn tavaran arvon määrittämisessä käytetään oletetun myyntihetken yleistä
tai toteutunutta hintatasoa tai vastaavan tavaran toteutunutta hintatasoa
myyntitavan mukaisesti,
5) hävitetyn tavaran määrän arvioimisessa käytetään tavaran laskettua tai arvioitua
määrää tai ostotositteen mukaista määrää,
6) hävitettäväksi
määrättyjen
viljelytarvikkeiden
ja
välineiden
arvon
määrittämisessä käytetään näiden hankinta-arvoa vähennettynä käyttöiän
mukaisilla poistoajoilla,
7) energiakustannuslaskelmissa käytetään yleisiä energialaskelmia tai toteutuneita
energiakustannuksia tositteiden mukaisesti,
8) ostopalvelujen korvaamisessa käytetään yleistä palveluhinnastoa tai hintatasoa,
9) yleiskustannusten korvaamisessa käytetään yleisiä laskentaperusteita tai
tositteita, ja
10) tulonmenetysten arvioimisessa käytetään apuna kirjanpito- ja verotustietoja.
Silloin, kun keskeytyneen tuotannon tilalle on järjestetty korvaavaa tuotantoa,
korvaavan tuotannon katetuotto on keskeytyneen tuotannon ja korvaavan tuotannon
katetuoton erotus.
Tavanomaisia tuotantoon kuuluvia kustannuksia ei korvata. Taloudellisina
vahinkoina tai kustannuksina ei pidetä seuraavia tavanomaiseen tuotantoon
kuuluvia kustannuksia:
1) kasvintuhoojan ennen torjuntapäätöksen antamista aiheuttama sadonmenetys,
2) viljely-, lajittelu- ja myyntihävikki, ja
3) arvonlisävero.

39 §
Korvauksista päättäminen
Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettujen
torjuttavien kasvintuhoojien torjunnasta aiheutuvat kustannukset ja vahingot
korvataan seuraavasti:

1) Perunan vaalean rengasmädän torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja
vahingoista korvataan siemenperunan uusimisesta aiheutuvista kustannuksista
60 prosenttia sekä muista kustannuksista ja vahingoista 50 prosenttia.

9 luku
Viranomaisia koskevat säännökset

40 §
Kasvintuhoojien esiintymiskartoitukset
Elintarviketurvallisuusviraston on tehtävä vuosittainen valvontasuunnitelma
kasvintuhoojien esiintymisen seuraamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei
hävitettäviä kasvintuhoojia esiinny pysyvästi Suomessa.
Valvontasuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon:
1) kyseisen kasvintuhoojan biologia,
2) kunkin alueen kasvintuotanto, ympäristöolosuhteet ja niiden mahdolliset
muutokset,
3) vuotuisten tarkastusten oikea ajoittaminen tuotantokaudelle,
4) edellisten vuosien valvontatulokset, ja
5) kasvintuhoojien esiintyminen ja leviäminen muissa maissa.

41 §
Markkinavalvonta
Valvontaviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan on valvottava tässä
asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden markkinointia pistokokein. Lisäksi
valvontaviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan on tehtävä tarkastus aina, kun on
perusteltua syytä epäillä, ettei tavara täytä tässä asetuksessa säädettyjä
markkinoinnin edellytyksiä. Jos tavara ei täytä markkinoinnin edellytyksiä, on
valvontaviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan toimittava sen mukaisesti, mitä 28
§:ssä säädetään.

42 §
Kasvinterveydellinen rajatarkastus
Tavaralähetystä ei saa luovuttaa tullimenettelyyn ennen kuin
valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja on todennut liitteessä V B mainitun
tavaran tuontikelpoisuuden. Valvontaviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan on
ilmoitettava tuontikelpoisuuden täyttymisestä tai maahantuonnin kieltämisestä
maahantuontipaikan tullitoimipaikalle.
Muissa tarkastuspaikoissa kuin määräpaikassa tarkastettavien liitteessä V B
mainittujen
tavaroiden
kasvinterveydellisessä
rajatarkastuksessa
valvontaviranomaisen on noudatettava komission direktiivissä 98/22/EY tarkoitettuja
hallinnointia, tarkastusta ja näytteenottoa koskevia vaatimuksia.

Valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja saa riskinarviointiin perustuen
tarkastaa myös muita kuin liitteessä V B tarkoitettuja EU:n ulkopuolisista valtioista
Suomeen tuotuja tavaroita, niiden kuljetusvälineitä, pakkauksia, varastoja ja muita
vastaavia tiloja sekä ottaa näytteitä veloituksetta sen varmistamiseksi, että tässä
asetuksessa mainitut maahantuonnin edellytykset ovat olemassa. Tarkastus on
tehtävä aina, kun on perusteltua syytä epäillä, ettei tavaralähetys täytä tässä
asetuksessa säädettyjä maahantuonnin edellytyksiä. Jos tavara ei täytä
maahantuonnin edellytyksiä, on valvontaviranomaisen toimittava sen mukaisesti,
mitä 32 §:ssä säädetään.
Jos liitteessä V B tarkoitettu tavaralähetys kuljetetaan Suomen alueen kautta
toiseen
EU:n
jäsenvaltioon,
voidaan
näiden
jäsenvaltioiden
kasvinsuojeluviranomaisten keskenään tapauskohtaisesti tällaisesta menettelystä
sopiessa tehdä kasvinterveydellisen rajatarkastuksen tunnistustarkastus ja fyysinen
kasvinterveystarkastus määränpäävaltiossa, sen mukaan kuin neuvoston
direktiivissä 2000/29/EY sekä neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V B
mainituille
kasveille,
kasvituotteille
ja
muille
tavaroille
tehtävistä
tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa
muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen
paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä annetussa
komission direktiivissä 2004/103/EY säädetään. Tavaralähetyksen, joka on
hyväksytty tarkastettavaksi määränpäävaltiossa, mukana on seurattava liitteen IX
mallin mukainen kasvinterveydellinen siirtoasiakirja.

43 §
Tullilaitokselle siirrettävät valvontatehtävät
EU:n ulkopuolisista valtioista tuotavien, liitteen V B osan kohdissa 2 ja 3
lueteltujen hedelmien, marjojen ja vihannesten asiakirjatarkastuksesta,
tunnistustarkastuksesta ja fyysisestä kasvinterveystarkastuksesta ja Venäjän
Federaatiosta tuotavan havupuutavaran asiakirjatarkastuksesta, siirtoasiakirjan
laatimisesta tarkastuksiin määrätyille tavaralähetyksille ja tarkastuksiin valittujen
tavaralähetysten merkitsemisestä, tai jos merkintä on sovittu maahantuojan
tehtäväksi, sen valvomisesta, että maahantuoja tekee asianmukaisen merkinnän
vastaa tullilaitos.
Tullilaitoksen hoidettavaksi siirretään lisäksi liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 2 ja 8 puupakkauksille ja lastin kiilaamiseen käytettävälle puutavaralle
vaadittavan käsittelyä osoittavan merkinnän tarkastaminen maahantuonnin
yhteydessä, lukuun ottamatta Helsinki-Vantaan lentotullissa suoritettavia
tarkastuksia.

44 §
Viranomaisen tiedonantovelvollisuus
Elintarviketurvallisuusvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö antavat tietoja
kansainvälisistä kasvinsuojelutoimenpidestandardeista (ISPM) suomen ja ruotsin
kielellä.

10 luku
Erinäiset säännökset

45 §
Tarkastusmaksut
Tässä asetuksessa tarkoitetuista tarkastuksista ja muista suoritteista peritään
maksuja sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään
Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista.
Tullilaitokselle 43 §:n mukaisesti siirretyistä tehtävistä peritään maksuja sen
mukaan kuin valtiovarainministeriön asetuksessa säädetään tullilaitoksen
suoritteiden maksullisuudesta.

46 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008. Sen liitteen VIII 1.2
kohtaa sovelletaan kuitenkin vain 31 päivään heinäkuuta 2009.
Tällä asetuksella kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) maa- ja metsätalousministeriön asetus toimenpiteistä kasvintuhoojien
hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi (38/04),
2) maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvituotteiden markkinoinnissa
noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista (39/04), sekä
3) maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvituotteiden maahantuonnissa ja
maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista
(40/04).

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri

Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja

Tuula Mäki-Valkama

LIITE I
A osa
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN KAIKISSA EU:N
JÄSENVALTIOISSA

I jakso
KASVINTUHOOJAT, JOITA EI TIETTÄVÄSTI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT
MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE
a)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa
1.
Acleris spp. (Euroopan ulkopuoliset)
2.
Amauromyza maculosa (Malloch)
3.
Anomala orientalis Waterhouse
4.
Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5.
Anoplophora malasiaca (Forster)
6.
Arrhenodes minutus Drury
7.
Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) seuraavien virusten siirtäjinä:
(a)
Bean golden mosaic virus
(b)
Cowpea mild mottle virus
(c)
Lettuce infectous yellows virus
(d)
Pepper mild tigré virus
(e)
Squash leaf curl virus
(f)
Euphorbia mosaic virus
(g)
Florida tomato virus
8.
Cicadellidae - heimo (Euroopan ulkopuoliset lajit), jotka ovat Pierce`s disease-taudin siirtäjiä
(aiheuttajana Xylella fastidiosa) kuten:
(a)
Carneocephala fulgida Nottingham
(b)
Draeculacephala minerva Ball
(c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
9.
Choristoneura spp. (Euroopan ulkopuoliset)
10.
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.1 Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4 Diabrotica virgifera Le Conte
11.
Heliothis zea (Boddie)
11.1 Hirschmanniella spp., muut kuin Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey
12.
Liriomyza sativae Blanchard
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14.
Monochamus spp. (Euroopan ulkopuoliset)
15.
Myndus crudus Van Duzee
16.
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1 Naupactus leucoloma Boheman
17.
Premnotrypes spp. (Euroopan ulkopuoliset)
18.
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19.
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21.
Spodoptera eridania (Cramer)
22.
Spodoptera frugiperda (Smith)
23.
Spodoptera litura (Fabricius)
24.
Thrips palmi Karny
25.
Tephritidae - heimo (Euroopan ulkopuoliset lajit) kuten:
(a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
(b)
Anastrepha ludens (Loew)
(c)
Anastrepha obliqua Macguart
(d)
Anastrepha suspensa (Loew)
(e)
Dacus ciliatus Loew
(f)
Dacus cucurbitae Coquillett

26.
27.

(g)
Dacus dorsalis Hendel
(h)
Dacus tryoni (Froggatt)
(i)
Dacus tsuneonis Miyake
(j)
Dacus zonatus Saund.
(k)
Epochra canadensis (Loew)
(l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi
(n)
Pterandrus rosa (Karcsh)
(o)
Rhacochlaena japonica lto
(p)
Rhagoletis cingulata (Loew)
(q)
Rhagoletis completa Cresson
(r)
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
(s)
Rhagoletis indifferens Curran
(t)
Rhagoletis mendax Curran
(u)
Rhagoletis pomonella Walsh
(v)
Rhagoletis ribicola Doane
(w) Rhagoletis suavis (Loew)
Xiphinema americanum Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)

Bakteerit
1.
Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)

Sienet
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3.
Cronartium spp. (Euroopan ulkopuoliset)
4.
Endocronartium spp. (Euroopan ulkopuoliset)
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et lto
6.
Gymnosporangium spp. (Euroopan ulkopuoliset)
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9.
Monilinia fructicola (Winter) Honey
10.
Mycosphaerella larici-leptolepis lto et al.
11.
Mycosphaerella populorum G.E.Thompson
12.
Phoma andina Turkensteen
13.
Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15.
Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit
1.
Elm phloem necrosis mycoplasm
2.
Perunan virukset ja virusten kaltaiset organismit kuten:
(a)
Andean potato latent virus
(b)
Andean potato mottle virus
(c)
Arracacha virus B, oca kanta
(d)
Potato black ringspot virus
(e)
Potato spindle tuber viroid
(f)
Potato virus T
(g)
Perunan A, M, S, V, X ja Y (mukaan lukien Yo ja Yn ja Yc) virusten Euroopan ulkopuoliset
isolaatit ja Potato leafroll virus
3.
Tobacco ringspot virus
4.
Tomato ringspot virus
5.
Seuraavien kasvisukujen virukset ja virusten kaltaiset organismit: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L., kuten:
(a)
Blueberry leaf mottle virus
(b)
Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen)
(c)
Peach mosaic virus (amerikkalainen)
(d)
Peach phony rickettsia
(e)
Peach rosette mosaic virus
(f)
Peach rosette mycoplasm

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

6.

e)

Peach X-disease mycoplasm
Peach yellows mycoplasm
Plum line pattern virus (amerikkalainen)
Raspberry leaf curl virus (amerikkalainen)
Strawberry latent "C" virus
Strawberry vein banding virus
Strawberry witches' broom mycoplasm
Sukujen Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis
L. Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset organismit
Virukset, joita Bemisia tabaci Genn. siirtää, kuten:
(a)
Bean golden mosaic virus
(b)
Cowpea mild mottle virus
(c)
Lettuce infectious yellows virus
(d)
Pepper mild tigré virus
(e)
Sguash leaf curl virus
(f)
Euphorbia mosaic virus
(g)
Florida tomato virus

Loiskasvit
1.
Arceuthobium spp. (Euroopan ulkopuoliset)
__________

II jakso
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TIEDETÄÄN ESIINTYVÄN YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT
MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE
a)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
6.1
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot)
6.2
Meloidogyne fallax Karssen
7.
Opogona sacchari (Bojer)
8.
Popilia japonica Newman
8.1
Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)

Bakteerit
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al.
2.
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c)

Sienet
1.
Melampsora medusae Thümen
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit
1.
Apple proliferation mycoplasm
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3.
Pear decline mycoplasm
__________

B osa
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ SUOJAALUEILLA
a)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhoojat
1. Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot)

Suoja-alueet
FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (seuraavat
kunnat: Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas
da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ja Torres
Vedras) sekä Trás-os-Montes), SE, UK

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3. Leptinotarsa decemlineata Say

CY ES (Ibiza ja Menorca), FI (Ahvenanmaan maakunta,
Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa),
IE, MT, PT (Azorit ja Madeira), SE (Blekinge, Gotlanti,
Halland, Kalmar ja Skåne), UK

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IE ja UK (Pohjois-Irlanti)

b)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhoojat
1.Beet necrotic yellow vein virus

Suoja-alueet
FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

2.Tomato spotted wilt virus

FI, SE
__________

LIITE II
A osa
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN KAIKISSA EU:N
JÄSENVALTIOISSA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA

I jakso
KASVINTUHOOJAT, JOITA EI TIETTÄVÄSTI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT
MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE
a)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1.

Kasvintuhoojat
Aculops fuchsiae Keifer

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fuchsia L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

2.

Aleurocanthus spp.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Istuttaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

4.

Anthonomus signatus (Say)

Istuttaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

5.

Aonidella citrina Coquillet

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.

Aphelenchoides besseyi Christie (*)

Suvun Oryza siemenet

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun Juniperus
L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al.

Sukujen Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä Euroopan ulkopuolisista
valtioista peräisin oleva havupuu (Coniferales)

9.

Carposina niponensis Walsingham

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

10.

Diaphorina citri Kuway

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit ja
niiden hybridit sekä Murraya König, lukuun ottamatta hedelmiä
ja siemeniä

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

(*)
12.

Aphelenchoides besseyi Christie ei esiinny suvun Oryza kasveissa yhteisön alueella
Enarmonia prunivora Walsh

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettavaksi
tarkoitetut sukujen Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl.,
Prunus L. ja Rosa L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, sekä
sukujen Malus Mill. ja Prunus L. hedelmät

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

16.

Hishomonus phycitis

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Heimojen Cruciferae ja Gramineae ja suvun Trifolium siemenet,
joiden alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi
Seelanti ja Uruguay

19.

Margarodes, Euroopan ulkopuoliset lajit,
Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
kuten:
(a)
Margarodes vitis (Phillipi)
(b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
(c)
Margarodes prieskaensis Jakubski

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun Pyrus L.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvun Juniperus
L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

22.

Pissodes spp. (Euroopan ulkopuoliset)

Euroopan ulkopuolelta peräisin olevat havupuukasvit
(Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen
havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coniferales)
kuori

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et
Kaplan

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, ja
heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae ja suvun Persea ja
heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai
mukana tulevassa kasvualustassaan

24.

Saissetia nigra (Nietm.)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

27.

Scirtothrips citri (Moultex)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä

28.

Scolytidae spp. (Euroopan ulkopuoliset)

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat, yli 3 m korkeat
havupuut (Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,
kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden
(Coniferales) kuori

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

30.

Toxoptera citricida Kirk.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

31.

Trioza erytreae Del Guercio

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit ja suvun Clausena Burm.f. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

32.

Unaspis citri Comstock

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

b)

Bakteerit

Kasvintuhooja

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

1.

Citrus greening bacterium

2.

Citrus variegated chlorosis

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja, Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Lajin Zea mais L. siemenet

4.

Xanthomonas campestris (kaikki sitruksille
patogeeniset kannat)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae
Suvun Oryza siemenet
(Ishiyama) Dye ja pv. oryzicola (Fang et al.)
Dye

c)

Sienet

Kasvintuhooja
1.
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(Euroopan ulkopuoliset patogeeniset
isolaatit)

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi
tarkoitetut sukujen Cydonia Mill., Malus Mill. ja Pyrus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Kanadasta ja USA:sta peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut
suvun Corylus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

3.

Atropellis spp.

Suvun Pinus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,
sekä suvun Pinus L. erillinen kuori ja puutavara

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

USA:sta ja Kanadasta peräisin olevat lajin Acer saccharum
Marsh. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä
USA:sta ja Kanadasta peräisin oleva lajin Acer saccharum Marsh.
puutavara mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et
Nambu) Deighton

Suvun Pinus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,
sekä suvun Pinus L. puutavara

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä

7.

Ciborinia camelliae Kohn

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi
tarkoitetut suvun Camelia L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Vaccinum kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

10.

Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian Suvun Phoenix kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
et Maire) Gordon
Guignardia citricarpa Kiely (kaikki
Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sitruksille patogeeniset kannat)
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä

11.

Sukujen Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit ja niiden
hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä suvun
Citrus L. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä ja
hedelmiä, mukaan lukien kuitenkin Etelä-Amerikasta peräisin
olevat lajien Citrus reticulata Blanco ja Citrus sinensis L. Osbeck
hedelmät

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Heimon Solanaceae kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Suvun Pinus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

15.

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi
tarkoitetut suvun Pyrus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

d)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.
Beet curly top virus (Euroopan ulkopuoliset Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit, lukuun
isolaatit)
ottamatta siemeniä
2.

Black raspberry latent virus

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit

3.

Blight ja vastaavat

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

4.

Cadang-Cadang -viroid

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi
tarkoitetut heimon Palmae kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

5.

Cherry leaf roll virus (*)

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit

6.

Citrus mosaic virus

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

7.

Citrus tristeza virus (Euroopan ulkopuoliset Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
isolaatit)
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

8.

Leprosis

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

9.

Little cherry pathogen (Euroopan
ulkopuoliset isolaatit)

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Prunus cerasus L., Prunus avium
L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula
Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.)
Ingram, Prunus subhirtella Miq. ja Prunus yedoensis Matsum.
kasvit sekä niiden hybridit ja lajikkeet, lukuun ottamatta siemeniä

10.

Naturally spreading psorosis

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi
tarkoitetut heimon Palmae kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

12.

Prunus necrotic ringspot virus (**)

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit

13.

Satsuma dawrf virus

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

14.

Tatter leaf virus

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

15.

Witches’ broom (MLO)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

(*)

Cherry leaf roll virus ei esiinny suvun Rubus L. kasveissa yhteisön alueella.

(**)

Prunus necrotic ringspot virus ei esiinny suvun Rubus L. kasveissa yhteisön alueella.
__________

II jakso
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TIEDETÄÄN ESIINTYVÄN YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT
MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE
a)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1.

Kasvintuhoojat
Aphelenchoides besseyi Christie

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Crocus L., suvun Gladiolus
Tourn. ex. L. pienoislajikkeet ja niiden hybridit kuten Gladiolus
callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus
hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.,
sukujen Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss ja Tulipa L. sipulit
ja mukulat, sekä istutettavaksi tarkoitetut perunan (Solanum
tuberosum L.) mukulat

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Allium ascalonicum L., Allium
cepa L. ja Allium schoenaprasum L. siemenet ja sipulit sekä
Allium porrum L. kasvit, istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja
lajien Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus
Weston `Golden Yellow’, Galanthus L., Galtonia candicans
(Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller,
Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. ja
Tulipa L. sipulit ja mukulat ja lajin Medicago sativa L. siemenet

5.

Circulifer haematoceps

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.

Circulifer tenellus

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.1.

Eutetranychus orientalis Klein

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Dendranthema (DC) Des Moul,
Dianthus L. ja Pelargonium l´Hérit. ex Ait. sekä suvun
Solanaceae kasvit lukuun ottamatta siemeniä.

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun Persea ja
heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai
mukana tulevassa kasvualustassaan

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Leikkokukat, lajin Apium graveolens L. lehtivihannekset ja
ruohovartisten lajien kasvit, istutettaviksi tarkoitetut, lukuun
ottamatta seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

b)

Bakteerit

Leikkokukat, lajin Apium graveolens L. lehtivihannekset ja
ruohovartisten lajien kasvit, istutettaviksi tarkoitetut, lukuun
ottamatta seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet

Kasvintuhooja
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Lajin Medicago sativa L. siemenet
(McCulloch) Davis et al.
2.

Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Smith) Davis et al.

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. kasvit

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajin kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L., Sorbus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier et al.) Young et al.

Istutettaviksi tarkoitetut lajit Prunus persica (L.) Batsch ja
Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, lukuun ottamatta
siemeniä

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye

Suvun Phaseolus L. siemenet

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun
Dye
ottamatta siemeniä

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. ja suvun Capsicum kasvit

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)
Willems et al.

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

c)

Sienet

Kasvintuhooja
1.
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, sekä suvun Platanus L. puutavara mukaan
lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää
pintaa

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Castanea Mill. ja Quercus L.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des
Moul.kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber)
van Beyma

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä

7.

Phytophthora fragariae Hickman var.
fragariae

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni

Lajin Helianthus annuus L. siemenet

9.

Puccinia horiana Hennings

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des Moul.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

10.

Scirrhia pini Funk et Parker

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Istutettaviksi tarkoitetut lajin Humulus lupulus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

12.

Verticillium dahliae Klebahn

d)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit

1.

Kasvintuhooja
Arabis mosaic virus

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fragaria L. ja Rubus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

2.

Beet leaf curl virus

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

3.

Chrysanthemum stunt viroid

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des Moul.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

4.

Citrus tristeza virus (eurooppalaiset
isolaatit)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

5.

Citrus vein enation woody gall

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.

Grapevine flavescence dorée MLO

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

7.

Plum pox virus

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

8.

Potato stolbur mycoplasm

Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Humulus lupulus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

9.

Raspberry ringspot virus

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fragaria L. ja Rubus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

11.

Strawberry crinkle virus

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

12.

Strawberry latent ringspot virus

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fragaria L. ja Rubus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L.kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

14.

Tomato black ring virus

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fragaria L. ja Rubus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

15.

Tomato spotted wilt virus

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Apium graveolens L., Capsicum
annuum L., Cucumis melo L. ja suvun Dendranthema (DC.) Des
Moul. kasvit, kaikki muunnokset Uuden Guinean Impatiens
hybrideistä, lajien Lactuca sativa L. ja Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. kasvit, lajin Nicotiana
tabacum L.kasvit joista on oltava todistus, että ne ovat
tarkoitetut myytäväksi ammattimaiseen tupakantuotantoon,
istutettaviksi tarkoitetut lajien Solanum melongena L. ja
Solanum tuberosum L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
__________

B osa
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ SUOJAALUEILLA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA
a)
1.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa
Kasvintuhooja
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Anthonomus grandis (Boh.) Suvun Gossypium siemenet ja hedelmät
(siemenkodat) ja puuvilla, josta siemeniä ei
ole poistettu

Suoja-alueet
EL, ES (Andalusia, Katalonia,
Extremadura, Murcia, Valencia)

2.

Cephalcia lariciphila
(Klug)

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Larix Mill.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

3.

Dendroctonus micans
Kugelan

Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Dietr. Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli 3 m Mansaari ja Jersey)
korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara
(Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori

4.

Gilphinia hercyniae
(Hartig)

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Picea A.
Dietr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

5.

Gonipterus scutellatus Gyll. Suvun Eucalyptus l’Hérit kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

6.

(a)

Ips amitinus Eichhof Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
EL, FR (Korsika), IE, UK
Dietr. ja Pinus L. yli 3 m korkeat kasvit,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä
kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja
havupuiden erillinen kuori

(b)

Ips cembrae Heer

Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti ja
Dietr., Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli 3 m Mansaari)
korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara
(Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori

(c)

Ips duplicatus
Sahlberg

Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
EL, IE, UK
Dietr. ja Pinus L. yli 3 m korkeat kasvit,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä
kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja
havupuiden erillinen kuori

(d)

Ips sexdentatus
Börner

Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
CY IE, UK (Pohjois-Irlanti ja
Dietr. ja Pinus L. yli 3 m korkeat kasvit
Mansaari)
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä
kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja
havupuiden erillinen kuori

(e)

Ips typographus
Heer

Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
IE, UK
Dietr. Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli 3 m
korkeat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, sekä kuorellinen havupuutavara
(Coniferales) ja havupuiden erillinen kuori

IE, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja
Jersey)

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari ja Jersey)
EL, PT (Azorit)

9.

Sternochetus mangiferae
Fabricius

b)

Bakteerit

Kasvintuhooja
1.
Curtobacterium
flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges)
Collins et Jones
2.

EU:n ulkopuolisista valtioista peräisin
olevat suvun Mangifera siemenet

ES (Granada ja Malaga), PT
(Alentejo, Algarve ja Madeira)

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Lajin Phaseolus vulgaris L. ja suvun
Dolichos Jacq. siemenet

Suoja-alueet
EL, ES, PT

Erwinia amylovora (Burr.) Seuraavien sukujen ja lajien kasvinosat,
Winsl. et al.
lukuun ottamatta hedelmiä, siemeniä ja
istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, mutta
mukaan luettuna pölytykseen tarkoitettu
elävä siitepöly: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lind., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.

AT (Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Tiroli [Lienzin
hallinnollinen alue], Steiermark,
Wien), EE, ES, FI, FR (Korsika),
IE, IT (*), LT, LV, PT, SI (lukuun
ottamatta Gorenjskan, Koroškan,
Notranjskan ja Mariborin alueita),
SK (seuraavia kuntia lukuun
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja
Okoč (Dunajská Stredan piirikunta),
Hronovce ja Hronské Kľačany
(Levicen piirikunta), Veľké Ripňany
(Topoľčanyn piirikunta), Málinec
(Poltárin piirikunta), Hrhov
(Rožňavan piirikunta), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja
Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK
(Pohjois-Irlanti, Mansaari ja
Kanaalisaaret).

(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte,
Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon maakuntaa ja Padovan maakunnan
kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan
alue etelään valtatiestä A4).
c)

Sienet

Kasvintuhooja
01.
Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta
puutavaraa, ja suvun Castanea Mill.
erillinen kuori

Suoja-alueet
CZ, EL, (Kreeta, Lesvos) IE, SE,
UK (lukuun ottamatta Mansaarta)

1.

Glomerella gossypii
Edgerton

Suvun Gossypium siemenet ja hedelmät
(siemenkodat)

EL

2.

Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Abies Mill., IE, UK (Pohjois-Irlanti)
Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., ja
Pseudotsuga Carr., kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

3.

Hypoxylon mammatum
(Wahl.) J. Miller

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Populus L.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

IE, UK (Pohjois-Irlanti)

d)

Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.
Citrus
tristeza
virus Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja
(eurooppalaiset isolaatit)
Poncirus Raf. hedelmät ja niiden hybridien
hedelmät lehtineen ja kantoineen
2.
Grapevine flavescence
Suvun Vitis L. kasvit hedelmiä ja siemeniä
dorée MLO
lukuunottamatta

___________

Suoja-alueet
EL, FR (Korsika), MT, PT (lukuun
ottamatta Madeiraa).
CZ, FR (Champagne-Ardenne,
Lorraine ja Alsace), IT (Basilicata)

LIITE III
A osa
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN KAIKKIIN EU:N
JÄSENVALTIOIHIN
1.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Alkuperämaa
Sukujen Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Euroopan ulkopuoliset valtiot
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr., kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

2.

Sukujen Castanea Mill. ja Quercus L. kasvit lehtineen, Euroopan ulkopuoliset valtiot
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

3.

Suvun Populus L. kasvit lehtineen, lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan valtiot
hedelmiä ja siemeniä

5.

Suvun Castanea Mill. erillinen kuori

6.

Suvun Quercus L. erillinen kuori, lukuun ottamatta lajia Pohjois-Amerikan valtiot
Quercus suber L.

7.

Lajin Acer saccharum Marsch. erillinen kuori

Pohjois-Amerikan valtiot

8.

Suvun Populus L. erillinen kuori

Amerikan mantereen valtiot

9.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Chaenomeles Lindl., Euroopan ulkopuoliset valtiot
Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L. ja Rosa L. kasvit, lukuun ottamatta lepotilassa
olevia, lehdettömiä, kukattomia ja hedelmättömiä
kasveja

9.1

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Photinia Lindl. kasvit, USA, Kiina, Japani, Korean tasavalta ja Korean
lukuun ottamatta lepotilassa olevia, lehdettömiä, demokraattinen kansantasavalta
kukattomia ja hedelmättömiä kasveja

10.

Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, siemenperunat

11.

Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita EU:n ulkopuoliset valtiot
muodostavat suvun Solanum L. kasvit tai niiden
hybridit, lukuun ottamatta liitteen III A osan kohdassa
10 tarkoitettuja lajin Solanum tuberosum L. mukuloita

EU:n ulkopuoliset valtiot

EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Sveitsiä

12.

Suvun Solanum L. ja niiden hybridien mukulat, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jaksossa
ottamatta liitteen III A osan kohdissa 10 ja 11 tarkoitettuihin perunan mukuloihin sovellettavissa
tarkoitettuja mukuloita
erityisvaatimuksissa
säädetään,
muut
EU:n
ulkopuoliset valtiot kuin Algeria, Egypti, Israel,
Libya, Marokko, Syyria, Sveitsi, Tunisia ja Turkki, ja
muut kuin ne Euroopassa sijaitsevat EU:n
ulkopuoliset valtiot, jotka ovat joko neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn
mukaisesti
tunnustettu
vapaiksi
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. kasvintuhoojasta, tai joissa noudatetaan säännöksiä,
joita pidetään niitä säännöksiä vastaavina, jotka
yhteisö on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antanut
tämän kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi

13.

Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka eivät
lukuun ottamatta siemeniä ja liitteen III A osan kohdissa Euroopassa eivätkä Välimeren alueella.
10, 11 ja 12 tarkoitettuja tavaroita

14.

Maa-aines ja kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai
osittain maa-aineksesta tai kiinteästä orgaanisesta
aineksesta kuten kasvien osista ja humuksesta, mukaan
lukien turve ja puunkuori, lukuun ottamatta sellaista,
joka koostuu yksinomaan turpeesta

Turkki, Valkovenäjä, Moldova, Venäjä, Ukraina ja
EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka eivät kuulu mannerEurooppaan, lukuun ottamatta seuraavia: Egypti,
Israel, Libya, Marokko, Tunisia

15.

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä

EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Sveitsiä

16.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. EU:n ulkopuoliset valtiot
kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

17.

Suvun Phoenix kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja Algeria, Marokko
siemeniä

18.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill., Malus Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 9 on
Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit ja niiden hybridit sekä säädetty
tarkoitetuista
kasveista,
Euroopan
Fragaria L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta seuraavia:
Välimeren maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja
Yhdysvaltojen mantereella sijaitsevat osavaltiot

19.

Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae kasvit, EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Euroopan
lukuun
ottamatta
monivuotisia
koristeheiniä ja Välimeren valtioita
alaheimoista Bambusoideae, Panicoideae ja suvuista
Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia
Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda,
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L. ja Uniola L., lukuun ottamatta
siemeniä
___________

sijaitse

B osa
KASVIT, KASVITU§OTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN
MÄÄRÄTYILLE SUOJA-ALUEILLE
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
Suoja-alueet
Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 AT (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli
on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavien sukujen ja [Lienzin hallinnollinen alue], Steiermark, Wien), EE,
lajien kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly
ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI
soveltuvin osin: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
ja Mariborin alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ja
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská
Sorbus L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany
kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n
(Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn
ulkopuolisista valtioista kuin Sveitsistä ja niistä
piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov
valtioista, jotka on tunnustettu Erwinia amylovora (Burr.) (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).
mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. -kasvntuhoojasta vapaat alueet on
vahvistettu asianomaisen kansainvälisen
kasvinsuojelutoimenpide-standardin (ISPM) mukaisesti
ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti
2.
Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 AT (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli
on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavan suvun ja [Lienzin hallinnollinen alue], Steiermark, Wien), EE,
lajin kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly
ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI
soveltuvin osin: Cotoneaster Ehrh., Photinia davidiana (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan
(Dcne.) Cardot, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, ja Mariborin alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun
silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská
ulkopuolisista valtioista kuin niistä, jotka on tunnustettu Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn
kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin
piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn
(Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia amylovora (Burr.)
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)) ja UK
Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on
(Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).
vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu
tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat),
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise,
Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon maakuntaa ja
Padovan maakunnan kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja
Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).
1.

__________

LIITE IV
A osa
ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA TAVARAN ON TÄYTETTÄVÄ EU:N JÄSENVALTIOIHIN TUOTAESSA JA
NIISSÄ SIIRRETTÄESSÄ
I jakso
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOTKA OVAT PERÄISIN EU:N ULKOPUOLELTA
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

Erityisvaatimukset

1.1 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), paitsi suku
Thuja L., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa
muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti

-

kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina,
hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
puisena pakkausmateriaalina pakkauslaatikoina, -rasioina,
-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,kuormalavoina, laatikkokuormalavoina,
muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti
käytettynä,
muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen
käytettävänä puutavarana
lajin Libocedrus decurrens Torr. puutavarana, jos
voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien
valmistusta varten lämpökäsittelemällä sitä siten, että sen
lämpötila on noussut vähintään 82 oC:seen 7-8
vuorokauden ajaksi
mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista
pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta,
Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai
USA:sta, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

a)

1.2. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), paitsi suku
Thuja L., joka on seuraavissa muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti

-

b)

kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina,
hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

lämpökäsitelty siten, että puun ytimen lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä
’HT’ sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydestä
annettuun todistukseen,

tai
b)

kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen
ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
altistusaika (h),

tai
c) kemiallisesti painekyllästetty tuotteella, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%).

lämpökäsitelty siten, että puun ytimen lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi.
Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen,

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean
tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai USA:sta, joissa
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

tai
b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen
ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
altistusaika (h).

1.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton suvun Thuja L. puutavara lukuun ottamatta
puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

-

-

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
puisena pakkausmateriaalina pakkauslaatikoina, -rasioina,
-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,kuormalavoina, laatikkokuormalavoina,
muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti
käytettynä,
muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen
käytettävänä puutavarana,

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean
tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai USA:sta, joissa
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

a) kuoretonta,
tai
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Se on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’
tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä,
tai
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen
mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti
tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely
kasvinterveydestä annettuun todistukseen,
tai
d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
e) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella,
joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%).

1.4. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton suvun Thuja L. puutavara, joka on seuraavissa
muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

-

a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta,
tai
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin,
tai
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuun todistukseen.

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean
tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai USA:sta, joissa
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

1.5. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun
ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

-

-

kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina,
hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
puisena pakkausmateriaalina pakkauslaatikoina, -rasioina,
-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,kuormalavoina, laatikkokuormalavoina,
muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti
käytettynä,
muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen
käytettävänä puutavarana

a)

tai
b)

mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista
pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Venäjältä, Kazakstanista tai
Turkista

peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
seuraavista kasvintuhoojista:
- suku Monochamus (Euroopan ulkopuoliset lajit)
- suku Pissodes (Euroopan ulkopuoliset lajit)
- suku Scolytidae (Euroopan ulkopuoliset lajit).
Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun
todistuksen kohdassa ’Alkuperäpaikka’,

kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus (Euroopan
ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia reikiä, jotka ovat
läpimitaltaan yli 3 mm,

tai
c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Se on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’
tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä,
tai
d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen
mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti
tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely
kasvinterveydestä annettuun todistukseen,
tai
e) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
f) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella,
joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%).

1.6. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun
ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

-

tai
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Se on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’
tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä,

-

-

kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina,
hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
puisena pakkausmateriaalina pakkauslaatikoina, rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,kuormalavoina, laatikkokuorma-lavoina,
muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti
käytettynä,
muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen
käytettävänä puutavarana

a)

kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus (Euroopan
ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia reikiä, jotka ovat
läpimitaltaan yli 3 mm,

mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista
pyöreää pintaa, ja joka on peräisin muista kuin seuraavista
EU:n ulkopuolisista valtioista:
-

Venäjä, Kazakstan tai Turkki
Euroopan valtiot
Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko,
Taiwan tai USA, joissa Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

tai
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
d) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella,
joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%)
tai
e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen
mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti
tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely
kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

1.7. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun
tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain
havupuista (lahko Coniferales) saatu, joka on peräisin
seuraavista valtioista:
Venäjä, Kazakstan tai Turkki
a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Japani, Kanada,
seuraavista kasvintuhoojista:
Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan tai USA, joissa
- suku Monochamus (Euroopan ulkopuoliset lajit)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et
- suku Pissodes (Euroopan ulkopuoliset lajit)
al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän
- suku Scolytidae (Euroopan ulkopuoliset lajit).
Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun
todistuksen kohdassa ’Alkuperäpaikka’,
tai
b) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta,
tai
c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin,
tai
d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuun todistukseen.

2. Puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa
tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä,
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina
ja kuormalavojen lavakauluksina, ei kuitenkaan enintään 6
millimetrin paksuinen raakapuu, ja liimaamalla tai lämpötaikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettu
puutavarajaloste, joka on peräisin kolmansista maista Sveitsiä
lukuun ottamatta

Puisen pakkausmateriaalin on oltava
-

valmistettu kuoritusta pyöreästä puusta, ja

-

sille on täytynyt tehdä jokin kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for
regulating wood packaging material in international trade)
liitteen I mukaisista hyväksytyistä toimenpiteistä,

ja
- siinä on oltava
a)

kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin
(ISPM) nro 15 (Guidelines for regulating wood
packaging material in international trade) liitteen II
mukainen merkintä, jossa on näkyvillä
kaksikirjaiminen ISO-maakoodi, tuottajaa osoittava
koodi ja pakkausmateriaaliin sovelletun toimenpiteen
osoittava merkintä. Mainitun merkinnän
lyhenteeseen on lisättävä kirjaimet ’DB’ (debarked)

b)

1 päivästä maaliskuuta 2005 lähtien valmistetussa,
kunnostetussa tai kierrätetyssä puisessa
pakkausmateriaalissa on lisäksi oltava samaisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin liitteen II mukainen
logo. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse
tilapäisesti soveltaa ennen 28 päivää helmikuuta
2005 valmistetun, kunnostetun tai kierrätetyn puisen
pakkausmateriaalin osalta 31 päivään joulukuuta
2007 asti.

ja

Ensimmäistä luetelmakohtaa, jonka mukaan puisen
pakkausmateriaalin on oltava valmistettu kuoritusta
pyöreästä puusta, sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta
2009. Tätä kohtaa tarkastellaan uudelleen 1 päivään
syyskuuta 2007 mennessä.
2.1. Lajin Acer saccharum Marsh. puutavara, joka on peräisin
USA:sta ja Kanadasta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole
jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta
puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:
-

vanerin valmistukseen tarkoitettuna puutavarana,
lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä

2.2. Lajin Acer saccharum Marsh. puutavara, joka on peräisin
USA:sta ja Kanadasta ja tarkoitettu vanerin valmistukseen

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu siten,
että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten
mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kilndried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä.
Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta,
joiden tiedetään olevan vapaita Ceratocystis virescens
(Davidson) Moreau -kasvintuhoojasta ja että se on tarkoitettu
vanerin valmistukseen.

3. Suvun Quercus L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa,
joka on seuraavissa muodoissa:
-

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
dritteleinä, tynnyreinä, sammioina, saaveina tai muina
tynnyriteoksina sekä niiden osina, kimmet mukaan
luettuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu
tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun
lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin
ajaksi, mutta kuitenkin sellainen puutavara, jossa ei ole
jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin
USA:sta

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) veistetty siten, ettei siinä ole jäljellä sen luonnollista
pyöreää pintaa
tai
b) kuoretonta, ja sen kosteuspitoisuus prosentteina kuivaaineesta on alle 20 prosenttia
tai
c) kuoretonta ja se on desinfioitu asianmukaisella
kuumailma- tai kuumavesikäsittelyllä,
tai

d) uunikuivattu sahatavaran osalta, myös sellaisen jossa
on kuorta jäljellä, siten, että sen kosteuspitoisuus
ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on
asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen
käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen
kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä
merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin
muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.
5. Suvun Platanus L. puutavara, lukuun ottamatta lastuja,
haketta, sahanpurua ja puujätettä, mutta mukaan lukien
puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
joka on peräisin USA:sta tai Armeniasta

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu siten,
että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaatimusten
mukaisen käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kilndried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä.

6. Suvun Populus L. puutavara, lukuun ottamatta lastuja,
haketta, sahanpurua ja puujätettä, mutta mukaan lukien
puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
joka on peräisin Amerikan mantereen valtioista

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
- kuoretonta
tai
- uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskenut
alle 20 prosenttiin. Se on osoitettava puutavaraan tai sen
mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti
tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin
muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

7.1 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun
tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu
seuraavista lajeista tai suvuista:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

-

a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta
tai
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin.
tai

-

USA:sta ja Kanadasta peräisin oleva laji Acer saccharum
Marsh.,
USA:sta tai Armeniasta peräisin oleva suku Platanus L.,
Amerikan mantereen valtioista peräisin oleva suku
Populus L.

c)

kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),

tai
d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuun todistukseen.
7.2 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun
tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu
USA:sta peräisin olevasta suvun Quercus L. puusta

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin,

tai
b) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),
tai
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen
lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin
ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuun todistukseen.
7.3 Erillinen kuori, joka on saatu Euroopan ulkopuolista
valtioista peräisin olevasta havupuusta (lahko Coniferales)

Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on
a)

kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on
hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, kuoren
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),

tai
b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi.
Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen.
8. Muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettävä
puutavara, mukaan lukien sellainen, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta enintään 6
millimetrin paksuista raakapuuta ja puutavarajalosteita, jotka
on tuotettu liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai
niiden yhdistelmällä ja, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista Sveitsiä lukuun ottamatta

Puutavaran on oltava
a)

valmistettu kuoritusta pyöreästä puusta, ja
- sille on täytynyt tehdä jokin kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15
(Guidelines for regulating wood packaging material
in international trade) liitteen I mukaisista
hyväksytyistä toimenpiteistä, ja

- siinä on oltava kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for
regulating wood packaging material in international
trade) liitteen II mukainen merkintä, jossa on
näkyvillä kaksikirjaiminen ISO-maakoodi, tuottajaa
osoittava koodi ja pakkausmateriaaliin sovelletun
toimenpiteen osoittava merkintä. Mainitun
merkinnän lyhenteeseen on lisättävä kirjaimet ’DB’
(debarked),
tai tilapäisesti 31 päivään joulukuuta 2007 saakka
b) tehty kuorettomasta puusta, jossa ei ole tuholaisia eikä
elävien tuholaisten jälkiä.
Edellä olevan a alakohdan vaatimusta, jonka mukaan
puutavaran on oltava valmistettu kuoritusta pyöreästä puusta,
sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2009. Tätä kohtaa
tarkastellaan uudelleen 1 päivään syyskuuta 2007 mennessä.
8.1. Havukasvit (lahko Coniferales), lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä, jotka ovat peräisin Euroopan
ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit
on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikalla ei esiinny
Pissodes (Euroopan ulkopuoliset lajit) -kasvintuhoojaa.

8.2. Havukasvit (lahko Coniferales), lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä, joiden korkeus on yli 3 m, ja jotka ovat
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdassa 8.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu
taimitarhalla ja että tuotantopaikalla ei esiinny Scolytidae
(Euroopan ulkopuoliset lajit) -kasvintuhoojaa.

9. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 8.1 ja 8.2 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään Scirrhia
acicola (Dearn.) Siggers tai Scirrcia pini Funk et Parker kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen
välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

10. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 1 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2 ja 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään
Melampsora medusae Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

11.01 Suvun Quercus L. kasvit, jotka ovat peräisin USA:sta,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi mitä liitteen III A osan kohdassa 2 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit
ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojasta.

11.1. Sukujen Castanea Mill. ja Quercus L. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä, jotka ovat peräisin Euroopan
ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdassa 11.01 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään Cronartium kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset lajit) oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

11.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Castanea Mill. ja Quercus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 2 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdassa 11.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Cryphonectria parasitica (Murill) Barr kasvintuhoojasta

tai
b) yhtään Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
11.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Corylus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin Kanadasta ja USA:sta

Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu
taimitarhoissa ja että ne:
a)

ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen
kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti
ja joka mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Lisätiedot’

tai
b)

ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion
kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on
todettu vapaaksi Anisogramma anomala (Peck) E.
Müller -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja tuotantopaikalla tai sen
välittömässä läheisyydessä viimeisen kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisätiedot’ ja joka on
julistettu vapaaksi Anisogramma anomala (Peck) E.
Müller -kasvintuhoojasta.

12. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. kasvit, lukuun
Virallinen lausunto siitä, että yhtään Ceratocystis fimbriata f.
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin USA:sta tai Armeniasta sp. platani Walter -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
13.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Populus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 3 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään
Melampsora medusae Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

13.2. Suvun Populus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, jotka ovat peräisin Amerikan mantereelta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 3 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdassa 13.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään Mycosphaerella populorum G.E. Thompson -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä
ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen.

14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Ulmus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin Pohjois-Amerikan
valtioista

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Elm phloem necrosis
mycoplasm -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

15. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka
ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen
III B osan kohdassa 1 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
-

kasvit ovat peräisin valtiosta, jonka tiedetään olevan
vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey -kasvintuhoojasta

tai
kasvit ovat peräisin alueelta, jonka on tunnustettu olevan
vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey kasvintuhoojasta, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja että yhtään
Monilinia fructicola (Winter) Honey -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi
päättyneen kasvukauden alun jälkeen.
16. Suvun Prunus L. hedelmät, 15 päivästä helmikuuta 30
Virallinen lausunto siitä, että:
päivään syyskuuta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista
hedelmät ovat peräisin valtiosta, jonka tiedetään olevan
valtioista
vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey kasvintuhoojasta,
tai
hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka on tunnustettu
olevan vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,
tai
hedelmät on tarkastettu tai käsitelty asianmukaisesti
ennen sadonkorjuuta ja/tai vientiä sen takaamiseksi, että
suvun Monilinia kasvintuhoojaa ei esiinny.
16.1. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n
ulkopuolisista valtioista

Hedelmien on oltava ilman kantaa ja lehtiä, ja niiden pakkauksessa on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

16.2. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n
ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1,
16.3, 16.4 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä,
virallinen lausunto siitä, että:
a)

hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi
Xanthomonas campestris -kasvintuhoojasta (kaikki
sitruksille patogeeniset kannat),

tai
b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi
Xanthomonas campestris -kasvintuhoojasta (kaikki
sitruksille patogeeniset kannat) ja joka mainitaan
kasvinterveydestä annetussa todistuksessa,
tai
c) joko
- Xanthomonas campestris -kasvintuhoojan (kaikki
sitruksille patogeeniset kannat) oireita ei ole virallisen
valvonta- ja tutkimusjärjestelmän mukaisesti havaittu
tuotantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,
ja

tuotantoalueelta korjatuissa hedelmissä ei ole esiintynyt
Xanthomonas campestris -kasvintuhoojan (kaikki
sitruksille patogeeniset kannat) oireita,
ja
hedelmät on käsitelty natriumortofenyylifenaatin
kaltaisella aineella, joka mainitaan kasvinterveydestä
annetussa todistuksessa,
ja
hedelmät on pakattu tätä tarkoitusta varten
rekisteröidyissä tiloissa tai lähetyskeskuksissa,
tai
- on noudatettu mitä tahansa varmennusjärjestelmää,
joka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu edellä olevia
säännöksiä vastaavaksi.
16.3. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU.n
ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1,
16.2, 16.4 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä,
virallinen lausunto siitä, että:
a)

hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora
angolensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta,

tai
b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora
angolensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta ja joka
mainitaan kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa,
tai
c) yhtään Cercospora angolensis Carv. et Mendes kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantoalueella tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
kasvukauden alun jälkeen,
ja
tuotantoalueelta korjatuissa yhdessäkään hedelmässä ei
ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt
kyseisen kasvintuhoojan oiretta.
16.4. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, lajin Citrus aurantium L., lukuun
ottamatta hedelmiä, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1,
16.2 16.3 ja 16.5 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä,
virallinen lausunto siitä, että:
a)

hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Guignardia
citricarpa Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille
patogeeniset kannat),

tai
b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Guignardia
citricarpa Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille
patogeeniset kannat) ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetussa todistuksessa,
tai

c)

tai
d)

16.5. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin niistä EU:n
ulkopuolisista valtioista, joissa Tephritidae -kasvintuhoojien
(Euroopan ulkopuoliset) tiedetään esiintyvän

hedelmät ovat peräisin tuotantoalueelta, jossa ne on
käsitelty asianmukaisella tavalla Guignardia citricarpa
Kiely -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset
kannat) torjumiseksi,
ja
tuotantoalueelta korjatuissa yhdessäkään hedelmässä ei
ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt
kyseisen kasvintuhoojan oireita.

Sen lisäksi, mitä liitteen III B osan kohdissa 2 ja 3 ja liitteen
IV A osan I jakson kohdissa 16.1 16.2 ja 16.3 on säädetty
tarkoitetuista hedelmistä, virallinen lausunto siitä, että:
a)
b)

c)

d)

17. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja
Sorbus L.

yhtään Guignardia citricarpa Kiely -kasvintuhoojan
(kaikki sitruksille patogeeniset kannat) oiretta ei ole
havaittu tuotantoalueella tai sen välittömässä
ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun
jälkeen, ja yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa
hedelmässä ei ole asianmukaisissa virallisissa
tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan oiretta,

hedelmät ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita kyseisistä kasvintuhoojista, tai jos ei ole
mahdollista täyttää tätä vaatimusta,
yhtään kyseessä olevien kasvintuhoojien oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen, kun viralliset tarkastukset on tehty vähintään
kerran kuukaudessa maastavientiä edeltävien kolmen
kuukauden aikana ja yhdessäkään tuotantopaikalla
korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa
tutkimuksessa ole todettu esiintyvän kyseistä
kasvintuhoojaa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole
mahdollista täyttää,
hedelmät ovat asianmukaisessa edustavista näytteistä
tehdyssä virallisessa tutkimuksessa osoittautuneet
vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista kaikissa niiden
kehitysvaiheissa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole
mahdollista täyttää,
hedelmät on käsitelty asianmukaisesti joko lämpöhöyry-,
kylmä- tai nopeajäädytysmenetelmin, jotka ovat
osoittautuneet tehokkaiksi kyseisten kasvintuhoojien
torjuntakeinoiksi hedelmiä vahingoittamatta, tai
vaihtoehtoisesti käsitelty yhteisön säädösten
hyväksymällä tavalla kemiallisesti.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18,
liitteen III B osan 1 kohdassa ja liitteen IV A osan I jakson
kohdassa 15 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa
virallinen lausunto siitä, että:
a)

tai

kasvit ovat peräisin valtioista, jotka on tunnustettu
vapaiksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

b) kasvit ovat peräisin Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. -kasvintuhoojasta vapailta alueilta, jotka on
vahvistettu asianomaisen kansainvälisen
kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja
tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti,
tai
c) tuotantoalueella ja sen välittömässä ympäristössä olleet
kasvit, joissa on esiintynyt Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita, on poistettu.
18. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, sekä heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae,
suvun Persea ja heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai
kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassaan

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 16 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a)

kasvit ovat peräisin valtioista, joiden tiedetään olevan
vapaita Radopholus citrophilus Huettel et al. ja Radopholus similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojista,

tai
b) edustavat maa- ja juurinäytteet tuotantopaikalta on
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen saatettu virallisen, vähintään Radopholus
citrophilus Huettel et al. ja Radopholus similis (Cobb)
Thorne -kasvintuhoojia koskevien ankeroistestien alaisiksi, ja näissä testeissä todettu vapaiksi näistä
kasvintuhoojista.
19.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Crataegus L. kasvit,
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. -kasvintuhoojan tiedetään
esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 9 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 15 ja 17 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen.

19.2. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill., Fragaria
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. ja Rubus L.
kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa kyseisten sukujen kasvintuhoojien tiedetään
esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen
IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 17 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään
kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu
tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
- suvulla Fragaria L.:
Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae
Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus,
Strawberry crinkle virus,
Strawberry latent ringspot virus,
Strawberry mild yellow edge virus,
Tomato black ring virus,
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
- suvulla Malus Mill.:
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

- suvulla Prunus L.:
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
Xanthomona campestris pv. pruni (Smith) Dye
- lajilla Prunus persica (L.) Batsch:
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young
et al.
- suvulla Pyrus L.:
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
- suvulla Rubus L.:
Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus,
Strawberry latent ringspot virus,
Tomato black ring virus
- kaikilla lajeilla:
muut Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset
organismit
20. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill. ja Pyrus L.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa Pear decline mycoplasm -kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen
IV A osan I jakson kohdissa 15, 17 ja 19.2 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
oireelliset kasvit tuotantopaikalla ja sen välittömässä
ympäristössä, jotka antavat aihetta epäillä Pear decline
mycoplasm -kasvintuhoojan aiheuttamaa saastuntaa, on
hävitetty paikalta kolmen täydellisen viimeksi kuluneen
kasvukauden aikana.

21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa
A osan I jakson kohdassa 19.2 on säädetty tarkoitetuista
kyseisten kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
Strawberry latent 'C' virus,
Strawberry vein banding virus,
Strawberry witches` broom mycoplasm

a) kasvit, lukuun ottamatta siementaimia:
-

-

on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta,
jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja
saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä
käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista,
tai
polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään yhden kerran vähintään kyseisiä
kasvintuhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita
tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaiseksi, ja
että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi
kyseisistä kasvintuhoojista,

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa taudinoiretta
ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän
ympäristön näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa
A osan I jakson kohdissa 19.2 ja 21.1 on säädetty tarAphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan tiedetään
koitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
esiintyvän
a) yhtään Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
tai
b) solukkoviljeltyjen kasvien tapauksessa kasvit polveutuvat kasveista, jotka täyttävät a) kohdan säännökset
tai jotka on testattu virallisin asainmukaisia menetelmiä
noudattavin ankeroistestein, ja todettu testeissä vapaiksi
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojasta.
21.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV
ottamatta siemeniä
A osan I jakson kohdissa 19.2, 21.1 ja 21.2 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit
ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa
Anthonomus signatus Say ja Anthonomus bisignifer
(Schenkling) -kasvintuhoojista.
22.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Malus Mill. kasvit, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa suvun III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa
Malus Mill. kyseisten kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän
15, 17 ja 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että:
Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen),
Tomato ringspot virus

a) kasvit:
-

-

on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta,
jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja
saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä
käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,
tai
polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia
koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit
ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista,

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa taudinoiretta
ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän
ympäristön kyseisille kasvintuhoojille herkissä kasveissa
viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.
22.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Malus Mill. kasvit, lukuun Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa Apple III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa
proliferation mycoplasm -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän 15, 17, 19.2 ja 22.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
a)
tai

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Apple proliferation mycoplasm -kasvintuhoojasta,

b)

aa) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:
- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään Apple proliferation
mycoplasm -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat
näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä
kasvintuhoojasta,
tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään kerran vähintään Apple proliferation
mycoplasm- kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä
käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit
ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi
kyseisestä kasvintuhoojasta,
bb) yhtään Apple proliferation mycoplasm kasvintuhoojan aiheuttamaa taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän
ympäristön kyseiselle kasvintuhoojalle herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

23.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. seuraavien
lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa Plum pox virus -kasvintuhoojan tiedetään
esiintyvän:

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen
IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 19.2 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

-

a)
-

Prunus amygdalus Batsch,
Prunus armeniaca L.,
Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill.,
Prunus cerasifera Ehrh.,
Prunus cistena Hansen,
Prunus curdica Fenzl. et Fritsch.,
Prunus domestica subsp. domestica L.,
Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. K. Schneid.,
Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Hegi.,
Prunus glandulosa Thunb.,
Prunus holosericea Batal.,
Prunus hortulana Bailey,
Prunus japonica Thunb.,
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
Prunus maritima Marsh.,
Prunus mume Zieb. et Zucc.,
Prunus nigra Ait.,
Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina L.,
Prunus sibirica L.,

-

kasvit, lukuun ottamatta siementaimia:
on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta,
jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja
saatettu vähintään Plum pox virus -kasvintuhoojaa
koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että
kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi
kyseisestä kasvintuhoojasta,
tai
polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään kerran vähintään Plum pox virus kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien
virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä
kasvintuhoojasta,

-

Prunus simonii Carr.,
Prunus spinosa L.,
Prunus tomentosa Thunb.,
Prunus triloba Lindl.,
muut suvun Prunus L. Plum pox virukselle alttiit lajit

23.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit:
a)

jotka ovat peräisin valtioista, joissa suvun Prunus L.
kyseisten kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän,
b) lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa kyseisten kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän,
c)

-

a) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
- Tomato ringspot virus

-

b) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
- Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen),
- Peach mosaic virus (amerikkalainen),
- Peach phony rickettsia,
- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Plum line pattern virus (amerikkalainen),
- Peach X-disease mycoplasm,

b)

tuotantopaikan kasvit, joissa on esiintynyt muiden
virusten tai virusten kaltaisten kasvintuhoojien
aiheuttamia taudinoireita, on hävitetty.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen
IV A osan I jakson kohdissa 15, 19.2 ja 23.1 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)
-

-

kasvit:
on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineistosta,
jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja
saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä
käyttävin virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat
näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista,
tai
polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia
koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että
kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi
kyseisistä kasvintuhoojista,

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa
taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai
sen välittömän ympäristön näille kasvintuhoojille
herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 19.2 on
säädetty tarkoitetuista kasveista:

jotka ovat peräisin valtioista, joissa suvun Rubus L.
kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän
a)
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa kyseisten kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän
b)

Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
-

c)

c) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
- Little cherry pathogen

24. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit:
a)

yhtään Plum pox virus -kasvintuhoojan aiheuttamaa
taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai
sen välittömän ympäristön näille kyseiselle
kasvintuhoojalle herkissä kasveissa viimeksi
päättyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen,

lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin Euroopan
ulkopuolisista valtioista, joissa kyseisten kasvintuhoojien
tiedetään esiintyvän

Kyseiset kasvintuhoojat ovat:

-

b)

a) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
-Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus,

kasveissa ei saa olla kirvoja eikä niiden munia
virallinen lausunto siitä, että:
aa) kasvit:
- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan
aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa
olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä
kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien
virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista,
tai

-

b) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
- Raspberry leaf curl virus (amerikkalainen),
- Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen)

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen
täydellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana
vähintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia
koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai
vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten testien
alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä
osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista,
bb) yhtään kyseisien kasvintuhoojien aiheuttamaa
taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa
tai sen välittömän ympäristön kyseisille
kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi
päättyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

25.1. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 on
säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä,
että:
a)

mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival -kasvintuhoojasta (kaikki muut rodut lukuun
ottamatta rotua 1, joka on yleinen rotu Euroopassa), ja
että yhtään Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla eikä sen välittömässä ympäristössä
riittävän kasvukauden jälkeen,

tai
b) alkuperämaassa on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu
säännöksiä, jotka on Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjunnassa
hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi.
25.2. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdassa 25.1 on säädetty
tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

mukulat ovat peräisin valtioista, joiden tiedetään olevan
vapaita Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. kasvintuhoojasta,

tai
b) alkuperämaassa on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu
säännöksiä, jotka on Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. kasvintuhoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön
säännöksiä vastaaviksi.
25.3. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, lukuun ottamatta
varhaisperunoita, jotka ovat peräisin valtioista, joissa Potato
spindle tuber viroid -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1 ja 25.2 on säädetty
tarkoitetuista mukuloista, itäminen on estettävä.

25.4. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L.
mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2 ja 25.3 on
säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä,
että mukulat ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan
vapaa Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja
Globodera pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojista,
ja

aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojasta,
tai
bb) alueilta, joilla Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
-kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, mukulat ovat
peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti vahvistetun Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojan
hävittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi,
ja
cc) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki
populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen kasvintuhoojista,
tai
dd) alueilta, joilla Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän, jolloin,
mukulat ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on todettu
vapaaksi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki
populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan
perusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina aikoina
tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja
tuotantopaikalla kasvaneiden mukuloiden sadonkorjuun
jälkeen tehtävä ulkoinen ja mukulaa leikkaamalla tehtävä
sisäinen silmämääräinen tarkastus, tai
mukulat on sadonkorjuun jälkeen satunnaisotoksella
joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta sopivan
oireita aiheuttavan menetelmän avulla, tai testattu
laboratoriossa, sekä myös tarkastettu
tarkoituksenmukaisina aikoina silmämääräisesti
ulkoisesti ja sisäisesti mukuloita leikkaamalla ja aina
pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden
markkinointia maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(112/00) siemenperunan kaupasta sulkemista koskevien
säännösten mukaisesti, eikä yhtään Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot) ja
Meloidogyne fallax Karssen -kasvintuhoojien oiretta ole
löydetty.
25.5. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit,
Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11, 12 ja 13
lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3 ja 25.4
Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto
siitä, että yhtään Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
25.6. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit,
lukuun ottamatta lajin Solanum tuberosum L. mukuloita ja
lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.
siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa Potato spindle
tuber viroid -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdassa 25.5 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään
Potato spindle tuber viroid –kasvintuhoojan oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

25.7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien Capsicum
annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
Musa L., Nicotiana L. ja Solanum melongena L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5 ja 25.6 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että :
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojasta,

tai
b) yhtään Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.
25.8. Muut kuin istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum
tuberosum L. mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 12 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2 ja 25.3 on säädetty
tarkoitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että
mukulat ovat peräisin alueilta, missä Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojan ei tiedetä
esiintyvän.

26. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Humulus lupulus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Verticillium albo-atrum
Reinke et Berthold ja Verticillium dahliae Klebahn –
kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
humalakasveissa viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

27.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dendranthema (DC.) Virallinen lausunto siitä, että:
Des Moul., Dianthus L. ja Pelargonium L'Herit. ex Ait.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
a) yhtään Helicoverpa armigera (Hübner) ja Spodoptera
littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojien oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
tai
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittujen
kasvintuhoojien torjumiseksi.
27.2. Sukujen Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja
Pelargonium L'Herit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 27.1 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

yhtään Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera
frugiperda Smith ja Spodoptera litura (Fabricius) kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen,

tai
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty kyseisten
kasvintuhoojien torjumiseksi.

28. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des
Moul. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

29. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja
27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että:
a)

kasvit ovat enintään kolmatta sukupolvea, ja ne on saatu
aineistosta, joka on virologisissa testeissä osoittautunut
vapaaksi Chrysanthemum stunt viroid -kasvintuhoojasta,
tai ne polveutuvat suoraan aineistosta, jonka vähintään
10 prosentin edustava näyte on osoittautunut vapaaksi
kyseisestä kasvintuhoojasta kukinta-aikaan suoritetussa
virallisessa tarkastuksessa,

b)

kasvit ja pistokkaat:
- ovat peräisin tuotantotiloista, jotka on virallisesti
tarkastettu vähintään kerran kuukaudessa lähetystä
edeltävien kolmen kuukauden ajan, ja joissa ei tänä
aikana ole havaittu yhtään Puccinia horiana Hennings kasvintuhoojan oiretta, ja joiden välittömässä
ympäristössä ei ole tiedetty esiintyvän yhtään Puccinia
horiana Hennings -kasvintuhoojan oiretta vientiä
edeltävinä kolmena kuukautena,
tai
- on asianmukaisesti käsitelty kyseisen kasvintuhoojan
torjumiseksi,

c)

juurtumattomissa pistokkaissa yhtään Didymella
ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu itse pistokkaissa tai
kasveissa, joista ne on otettu, tai juurtuneiden
pistokkaiden ollessa kyseessä yhtään Didymella
ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu pistokkaissa tai
juurrutusalustassa.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja
27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että:
-

kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka ovat
vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden
aikana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä testeissä
osoittautuneet vapaiksi Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder ja
Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma kasvintuhoojista,

-

yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu
kasveissa.

30. Sukujen Tulipa L. ja Narcissus L. sipulit, lukuun ottamatta
niitä, joiden pakkaus tai jokin muu seikka osoittaa, että ne on
tarkoitettu myytäviksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka
eivät tuota leikkokukkia ammattimaisesti

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

31. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pelargonium L'Herit. ex Ait.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa Tomato ringspot virus -kasvintuhoojan tiedetään
esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1 ja
27.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,

a) joissa Xiphinema americanum Cobb laajassa merkityksessä
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhooja tai muiden
Tomato ringspot viruksen vektoreiden ei tiedetä esiintyvän

virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:
a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään
olevan vapaita Tomato ringspot virus -kasvintuhoojasta,
tai
b) enintään neljättä sukupolvea ja ovat peräisin
emokasveista, jotka on todettu vapaiksi Tomato ringspot
virus -kasvintuhoojasta virallisesti hyväksytyissä
virologisissa testeissä

b) joissa Xiphinema americanum Cobb laajasssa merkityksessä virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojan tai muiden a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai
Tomato ringspot viruksen vektoreiden tiedetään esiintyvän
kasvien tiedetään olevan vapaita Tomato ringspot virus kasvintuhoojasta,
tai
b) enintään toista sukupolvea ja ovat peräisin emokasveista,
jotka on todettu vapaiksi Tomato ringspot virus kasvintuhoojasta virallisesti hyväksytyissä virologisissa
testeissä.
32.1. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit,
lukuun ottamatta seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,
jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, joissa
Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa
(Malloch) -kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1,
27.2, 28 ja 29 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että
ne:
a)

ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen
kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa Liriomyza
sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch)
-kasvintuhoojista asiaa koskevien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti
ja joka mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Lisäilmoitus’,

tai
b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion
kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa
Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza
maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja joka on
julistettu vapaaksi Liriomyza sativae (Blanchard)- ja
Amauromyza maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista
vähintään kerran kuukaudessa vientiä edeltävän kolmen
kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,
tai
c)

on välittömästi ennen vientiä käsitelty asian-mukaisesti
Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza
maculosa (Malloch) -kasvintuhoojien hävittämiseksi ja
ne on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi Liriomyza
sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch)
-kasvintuhoojista. Käsittelyn yksityiskohdat on
mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

32.2. Sukujen Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,
Gypsophila L. ja Solidago L. leikkokukat, ja lajin Apium
graveolens L. ja suvun Ocimum L. lehtivihannekset.

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset:
-

ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa Liriomyza sativae
(Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch) kasvintuhoojista,

tai
on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja
todettu vapaiksi Liriomyza sativae (Blanchard)- ja
Amauromyza maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista.
32.3. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit,
lukuun ottamatta seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,
jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1,
27.2, 28, 29 ja 32.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan
vapaa Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza
trifolii (Burgess) -kasvintuhoojista,

tai
b)

tuotantopaikalla ei ole todettu oireita Liriomyza
huidobrensis (Blanchard)- tai Liriomyza trifolii
(Burgess) -kasvintuhoojista vähintään kerran
kuukaudessa sadonkorjuuta edeltävän kolmen
kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,

tai
c)

33. Avomaalla kasvatetut juurrutetut, istutetut tai istutettaviksi
tarkoitetut kasvit

kasvit on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen
vientiä ja ne on todettu vapaiksi Liriomyza huidobrensis
(Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) kasvintuhoojista ja niille on tehty asian mukainen
käsittely Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja
Liriomyza trifolii (Burgess) -kasvintuhoojien
hävittämiseksi.

Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa
Clavibacter michiganensis subsp. sependonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida
(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens ja Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
-kasvintuhoojista.

34. Kiinteä tai kasvien mukana tuleva maa-aines ja kasvualusta, Virallinen lausunto siitä, että:
joka koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä
orgaanisista aineista kuten kasvinosista, mukaan lukien turvea) kasvualusta on istutushetkellä
tai puunkuoripitoisesta humuksesta, tai joka koostuu osittain
ollut vailla maa-ainesta ja orgaanista ainesta,
mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineesta, jonka
tai
tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on
ollut vapaa haitallisista hyönteisistä ja ankeroisista ja on
peräisin jostakin seuraavista valtioista:
asianmukaisesti tutkittu, lämpökäsitelty tai kaasutettu
sen takaamiseksi, ettei muita haitallisia kasvintuhoojia
- Turkki,
esiinny,
- Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Venäjä, Ukraina,
tai
- Euroopan ulkopuoliset valtiot lukuun ottamatta Algeriaa,
asianmukaisesti lämpökäsitelty tai kaasutettu haitallisten
Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa
kasvintuhoojien hävittämiseksi, ja

b) istutuksen jälkeen
on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen
takaamiseksi, että kasvualusta on edelleen vapaa
haitallisista kasvintuhoojista,
tai
kasvit on lähetystä edeltävien kahden viikon aikana
irrotettu kasvualustastaan ravistelemalla siten, että
jäljelle jää ainoastaan niiden elinvoiman säilyttämiseksi
kuljetuksen ajan tarpeellinen määrä maa-ainesta, ja
uudelleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti
vastaa a) -kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.
35.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Beet curly top virus
(Euroopan ulkopuoliset isolaatit) -kasvintuhoojan oiretta ei
ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

35.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin valtioista, joissa
Beet leaf curl virus -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 35.1 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)
ja
b)

36.1. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta
seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,
jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista

tuotantoalueilla ei tiedetä esiintyvän Beet leaf curl virus
-kasvintuhoojaa
tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole
havaittu yhtään Beet leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1,
27.2, 28, 29, 31, 32.1 ja 32.3 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu
taimitarhoissa ja että ne:
a)

tai
b)

ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen
kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa Thrips
palmi Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’,
ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion
kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa
Thrips palmi Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti (ISPM) ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja joka on
julistettu vapaaksi Thrips palmi Karny -kasvintuhoojasta
vähintään kerran kuukaudessa vientiä edeltävän kolmen
kuukauden aikana suoritettujen virallisten tarkastusten
perusteella,

tai
c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asian-mukaisesti
Thrips palmi Karny -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja ne
on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi Thrips palmi
Karny -kasvintuhoojasta. Käsittelyn yksityiskohdat on
mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

36.2. Heimon Orchidaceae leikkokukat ja suvun Momordica L.
ja lajin Solanum melongena L. hedelmät, jotka ovat peräisin
EU:n ulkopuolisista valtioista

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja hedelmät:
-

ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa Thrips palmi
Karny -kasvintuhoojasta,

tai
on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja
todettu vapaiksi Thrips palmi Karny -kasvintuhoojasta.
37. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Palmae kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista
valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 17 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto siitä,
että:
a)

kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi
Palm lethal yellowing mycoplasm ja Cadang-Cadang
viroid -kasvintuhoojista, ja että yhtään näiden oiretta ei
ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä
ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen,

tai
b) yhtään Palm lethal yellowing mycoplasm ja CadangCadang viroid -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu
kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen, ja että kasvit, joissa on ollut oireita antaen
aiheen epäillä mainittujen kasvintuhoojien aiheuttamaa
saastuntaa tuotantopaikalla, on hävitetty, ja että
asianmukainen käsittely Myndus crudus Van Duzee kasvintuhoojan torjumiseksi on suoritettu,
c)

38.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Camellia L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista
valtioista

kasvit, jotka ovat solukkoviljeltyjä, ovat peräisin a)- ja
b) -kohdissa tarkoitetut vaatimukset täyttävistä
kasveista.

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ciborinia camelliae Kohn -kasvintuhoojasta,

tai
b) yhtään Ciborinia camelliae Kohn -kasvintuhoojan oiretta
ei ole havaittu kukkivissa kasveissa tuotantopaikalla
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.
38.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fuchsia L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin USA:sta tai Brasiliasta

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Aculops fuchsiae Keifer
-kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla ja että
kasvit on tarkastettu juuri ennen maastavientiä ja ne on
todettu vapaiksi Aculops fuchsiae Keifer -kasvintuhoojasta.

39. Istutettaviksi tarkoitetut puut ja pensaat, lukuun ottamatta
siemeniä ja solukkoviljeltyjä kasveja, jotka ovat peräisin EU:n
ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja
Välimeren maita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 1, 2, 3, 9, 13, 15,
16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A
osan I jakson kohdissa 8.1, 8.2, 9,10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24,
25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,
36.2, 37, 38.1 ja 38.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että kasvit:
-

ovat puhtaita vailla kaikkia kasvijätteitä, kukkia ja
hedelmiä,

-

on kasvatettu taimitarhoilla,

-

on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen
maastavientiä ja ne ovat osoittautuneet vapaiksi
haitallisten bakteerien, virusten ja virusten kaltaisten
kasvintuhoojien oireista ja ovat joko osoittautuneet
vapaiksi haitallisten ankeroisten, hyönteisten, punkkien
ja sienten merkeistä tai oireista tai ne on käsitelty
asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumiseksi.

40. Istutettaviksi tarkoitetut lehtensä vuosittain pudottavat puut
ja pensaat, lukuun ottamatta siemeniä ja solukkoviljeltyjä
kasveja, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista
lukuun ottamatta Euroopan ja Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 2, 3, 9, 15, 16,
17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I
jakson kohdissa 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17,
18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1,
38.2, 39 ja 45.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että kasvit ovat lepotilassa eikä niissä ole
lehtiä.

41. Istutettaviksi tarkoitetut yksi- ja kaksivuotiset kasvit, lukuun
ottamatta heimon Gramineae kasveja, jotka ovat peräisin EU:n
ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja
Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 32.1, 32.2,
32.3, 33, 34, 35.1 ja 35.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että kasvit:

42. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae monivuotiset
koristeheinät alaheimoista Bambusoideae, Panicoideae ja
suvuista Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia
Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ja
Uniola L., lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin muista
kuin Euroopan ja Välimeren valtioista

-

on kasvatettu taimitarhoilla,

-

ovat vailla kaikkia kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,

-

on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen
maastavientiä, ja
-

on todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja
virusten kaltaisten organismien oireista, ja

-

on joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten,
hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai
oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden
kasvintuhoojien torjumiseksi.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 33 ja 34
on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä,
että kasvit:
-

on kasvatettu taimitarhoilla, ja
ovat vailla kaikkia kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,
ja
on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen
maastavientiä,
ja
on todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja
virusten kaltaisten organismien oireista, ja
on joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten,
hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai
oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden
kasvintuhoojien torjumiseksi.

43. Istutettaviksi tarkoitetut, luonnollisesti tai keinotekoisesti
Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 1, 2, 3, 9, 13, 15,
kääpiöivät kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin 16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 sekä liitteen IV A
Euroopan ulkopuolisista valtioista
osan I jakson kohdissa 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2,
14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5,
25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37,
38.1, 38.2, 39, 40 ja 42 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasveja, mukaan lukien luonnollisilta kasvupaikoilta
kerätyt kasvit, on vähintään kahden perättäisen vuoden
ajan ennen niiden lähettämistä viljelty, säilytetty ja
koulittu virallisesti rekisteröidyissä taimitarhoissa, jotka
kuuluvat virallisesti valvottuun valvontajärjestelmään,

b)

kasvit on a)-kohdassa tarkoitetuissa taimitarhoissa:
aa) vähintään a) kohdassa tarkoitetun ajan
- istutettuina ruukkuihin, jotka on sijoitettu vähintään 50
cm maanpinnan yläpuolella oleville hyllyille,
- asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että ne
ovat vapaita Euroopan ulkopuolisista ruostesieni kasvintuhoojista; kyseisten käsittelyaineiden tehoaine,
pitoisuus ja käyttöpäivä on mainittava kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Desinfektio ja/ tai
desinfiointikäsittely',
- tarkastettu virallisesti vähintään kuusi kertaa vuodessa
asianmukaisin väliajoin neuvoston direktiivin
2000/29/EY liitteissä lueteltujen haitallisten organismien
esiintymisen varalta. Tarkastuksiin, jotka on suoritettava
myös a)- kohdassa tarkoitettujen taimitarhojen
välittömässä ympäristössä, on kuuluttava vähintään
pellon tai taimitarhan kunkin viljelyrivin ja kaikkien
maanpäällisten osien silmämääräinen tarkastus vähintään
300:n sattumanvaraisesti valitun tiettyyn sukuun
kuuluvan kasvin osalta, jos niiden määrä on enintään
3000 kasvia, tai 10 prosentin osalta, jos kyseiseen
sukuun kuuluvien kasvien määrä on yli 3000,
- todettu tarkastuksissa vapaiksi kyseisistä, edellisessä
luetelmakohdassa määritellyistä kasvintuhoojista.
Saastuneet kasvit on poistettava. Jäljelle jääneet kasvit
on tarvittaessa käsiteltävä asianmukaisesti sekä lisäksi
säilytettävä asianmukaisen ajan ja tarkastettava, että ne
ovat vapaita kyseisistä kasvintuhoojista,
- istutettu käyttämättömään keinotekoiseen kasvualustaan
tai desinfioituun tai lämpökäsiteltyyn luonnolliseen
kasvualustaan, joka on tarkastettu ja havaittu vapaaksi
kaikista kasvintuhoojista,
- säilytetty sellaisissa olosuhteissa, jotka varmistavat, että
kasvualusta on pidetty vapaana kasvintuhoojista, sekä
kahden viikon aikana ennen lähettämistä:
- ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen
kasvualustan poistamiseksi ja säilytetty paljasjuurisina,
tai

- ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen
kasvualustan poistamiseksi ja istutettu uudelleen aa) alakohdan viidennen luetelmakohdan edellytysten
mukaiseen kasvualustaan, tai
- asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että
kasvualusta on vapaa kasvintuhoojista; kyseisten
käsittelyaineiden tehoaine, pitoisuus ja käyttöpäivä on
mainittava kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Desinfektio ja/ tai desinfiointikäsittely'.
bb) kasvit on pakattu tiiviisti suljettuihin, virallisesti
sinetöityihin säiliöihin, joissa on rekisteröidyn
taimitarhan rekisteröintinumero, jonka perusteella
lähetys on mahdollista tunnistaa; kyseinen numero
ilmoitetaan myös kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Lisäilmoitus'.
44. Istutettaviksi tarkoitetut monivuotiset ruohovartiset kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä, heimoista Caryophyllaceae (lukuun
ottamatta sukua Dianthus L.), Compositae (lukuun ottamatta
sukua Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae,
Leguminosae ja Rosaceae (lukuun ottamatta sukua Fragaria
L.), jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun
ottamatta Euroopan ja Välimeren valtioita

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 32.1,
32.2, 32.3, 33 ja 34 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että kasvit:
-

on kasvatettu taimitarhoilla, ja

-

ovat vailla kaikkia kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä, ja

-

on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen
maastavientiä, ja
-

45.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Ficus L. ja Hibiscus L. ja
ruohovartisten lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä,
sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, ja mukuloita, jotka ovat
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

on todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja
virusten kaltaisten organismien oireista,
ja
on joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten,
hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai
oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden
kasvintuhoojien torjumiseksi.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 27.1,
27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 ja 36.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että kasvit:
a)

ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen
kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa Bemisia
tabaci Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) asiaa koskevien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti
ja joka mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Lisäilmoitus’,

tai
b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion
kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa
Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja joka mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja joka on
julistettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. (Euroopan
ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojasta vähintään
joka kolmas viikko vientiä edeltävän yhdeksän viikon
aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella,
tai

c)

45.2. Sukujen Aster, Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum
L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L.
leikkokukat ja suvun Ocimum L. lehtivihannekset, jotka ovat
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

joiden tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja ne on käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita kyseisestä
kasvintuhoojasta ja että kyseisellä tuotantopaikalla ei
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan
ulkopuoliset populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen
asianmukaisten toimenpiteiden seurauksena enää esiinny
kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee perustua
sekä kerran viikossa vientiä edeltävän yhdeksän viikon
aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että mainittuna
aikana toteutettuihin seurantamenettelyihin. Käsittelyn
yksityiskohdat on mainittava kasvinterveydestä
annetussa todistuksessa.

Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset:
-

ovat peräisin valtiosta, joka on vapaa Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot),

tai
on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen
maastavientiä ja todettu vapaiksi Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot).
45.3. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka
ovat peräisin valtioista, joissa Tomato yellow leaf curl virus kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, ja joissa

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6 ja 25.7 on säädetty
tarkoitetuista kasveista:

a)

Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan ei tiedetä esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Tomato yellow leaf curl
virus -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu kasveissa,

b)

Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että
a)

yhtään Tomato yellow leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu kasveissa, ja
aa) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Bemisia tabaci Genn. -kasvin-tuhoojasta, tai
bb) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojasta virallisissa tarkastuksissa, jotka
on tehty vähintään kerran kuukaudessa kolmen
maastavientiä edeltävän kuukauden aikana, tai

b)

46. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä,
sipuleita, mukuloita, varsimukuloita ja juurakoita, jotka ovat
peräisin valtioista, joissa tiedetään kyseisten kasvintuhoojien
esiintyvän

yhtään Tomato yellow leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla, ja tuotantopaikka
on asianmukaisesti käsitelty ja valvottu sen
varmistamiseksi, että tuotantopaikka on vapaa Bemisia
tabaci Genn. -kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1,
35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 ja 45.3 on säädetty tarkoitetuista
kasveista:

Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
Bean golden mosaic virus,
Cowpea mild mottle virus,
Lettuce infectious yellows virus,
Pepper mild tigré virus,
Squash leaf curl virus,
muut Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan siirtämät
virukset
a) siellä missä Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) -kasvintuhoojan tai muiden kyseisten
kasvintuhoojien vektoreiden ei tiedetä esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten
kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa niiden
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

b) siellä missä Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) -kasvintuhoojan tai kyseisten kasvintuhoojien
vektoreiden tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten
kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu kasveissa riittävän
pitkänä ajanjaksona, ja että
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta ja
muista kyseisten kasvintuhoojien vektoreista,

tai
b) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn.
-kasvintuhoojasta ja muista kyseisten kasvintuhoojien
vektoreista virallisissa asianmukaisina ajankohtina
tehdyissä tarkastuksissa,
tai
c) kasvit on asianmukaisesti käsitelty Bemisia tabaci Genn.
-kasvintuhoojan torjumiseksi.
47. Lajin Helianthus annuus L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni kasvintuhoojasta,

tai
b) siemenet, lukuun ottamatta niitä siemeniä, jotka on
tuotettu kaikille tuotantopaikalla esiintyville Plasmopara
halstedii (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan
roduille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty
asianmukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi.
48. Lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
siemenet

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty
asianmukaisella happouuttomenetelmällä tai vastaavalla
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti hyväksytyllä menetelmällä,
ja että
a) siemenet ovat peräisin alueilta, joilla Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.,
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye
ja Potato spindle tuber viroid -kasvintuhoojien ei tiedetä
esiintyvän,
tai
b) yhtään näiden edellä mainittujen kasvintuhoojien
aiheuttamaa taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
kasveissa niiden täydellisen kasvukauden aikana,
tai
c) siemenet on vähintään edellä mainittujen
kasvintuhoojien varalta virallisesti testattu edustavasta
näytteestä asianmukaisin menetelmin, ja että ne ovat
kokeissa osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista.

49.1. Lajin Medicago sativa L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

yhtään Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev –
kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen ja että Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä
tehdyssä laboratoriokokeessa,

tai
b) siemenet on kaasutettu ennen maastavientiä.
49.2. Lajin Medicago sativa L. siemenet, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 49.1 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.
-kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyneen tilalla eikä sen
välittömässä läheisyydessä viimeksi kuluneen
kymmenen vuoden aikana,

b)

joko
- viljeltävä lajike on osoittautunut hyvin
vastustuskykyiseksi Clavibacter michiganensis subsp.
insidiosus Davis et al. -kasvintuhoojalle,
tai
- kasvusto ei vielä ollut aloittanut siementä korjattaessa
neljättä täydellistä kasvukauttaan kylvöstä laskettuna, ja
että viljelykseltä on aiemmin korjattu korkeintaan yksi
siemensato,
tai
- yhteisössä markkinoitavien siementen
varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti
määritetty roskapitoisuus on enintään 0,1
painoprosenttia,

50. Lajin Oryza sativa L. siemenet

c)

yhtään Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla tai siihen rajoittuvalla lajin Medicago
sativa L. viljelyksellä viimeksi kuluneen täydellisen
kasvukauden tai soveltuvin osin viimeksi kuluneiden
kahden kasvukauden aikana,

d)

viljelys sijaitsee sellaisella pellolla, jolla ei ole viljelty
lajia Medicago sativa L. kylvöä välittömästi edeltävien
kolmen vuoden aikana.

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

siemenet on virallisesti testattu asianmukaisin
ankeroistestein, ja että ne on todettu vapaiksi
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojasta,

tai
b)

siemenet on asianmukaisesti käsitelty
kuumavesikäsittelyllä tai muulla sopivalla käsittelyllä
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan
hävittämiseksi.

51. Suvun Phaseolus L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

siemenet ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye kasvintuhoojasta,

tai
b) edustava siemennäyte on testattu ja se on osoittautunut
vapaaksi Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye -kasvintuhoojasta.
52. Lajin Zea mays L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

siemenet ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi
Erwinia stewartii (Smith) Dye - kasvintuhoojasta,

tai
b) edustava siemennäyte on testattu ja se on todettu
vapaaksi Erwinia stewartii (Smith) Dye kasvintuhoojasta.
53. Sukujen Triticum, Secale ja x Triticosecale kylvösiemenet,
jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista,
Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta,
joissa Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueelta,
joka tiedetään vapaaksi Tilletia indica Mitra kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava
kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

54. Sukujen Triticum, Secale ja x Triticosecale jyvät, jotka ovat Virallinen lausunto siitä, että:
peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista, Meksikosta,
Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta, joissa
i) jyvät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa
Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän
Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojasta. Alueen tai
alueiden nimet on mainittava kasvinterveydestä annetussa
todistuksessa kohdassa 'Alkuperäpaikka', tai
ii) kasveissa ei ole havaittu yhtään Tilletia indica Mitra kasvintuhoojan oiretta tuotantopaikalla kasvien viimeisen
täydellisen kasvukauden aikana, ja jyvistä on otettu
edustavia näytteitä sekä sadonkorjuun aikana että ennen
tavarantoimitusta, ja jyvät on testattu ja todettu vapaiksi
Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojasta. Kyseisissä
testeissä vapaaksi toteaminen on mainittava
kasvinterveydestä annetussa todistuksessa kohdassa
'Tuotteen nimi' seuraavasti: 'testattu ja todettu vapaaksi
Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojasta'.

II jakso
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOTKA OVAT PERÄISIN EU:N ALUEELTA
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

2. Suvun Platanus L. puutavara, mukaan lukien puutavara,
jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa

Erityisvaatimukset

a)

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin
alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Ceratocystis
fimbriata f. sp. platani Walter -kasvintuhoojasta,

tai
b) puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kilndried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä
merkillä sen hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen kosteuspitoisuus
ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten
aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin.
4. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Scirrhia pini Funk et
Parker -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

5. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 4 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
yhtään Melampsora medusae Thümen -kasvintuhoojan oiretta
ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä
ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen.

6. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Populus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Melampsora medusae
Thümen -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Castanea Mill. ja Quercus
L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta,
tai
b) yhtään Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

8. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa
Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani Walter kasvintuhoojasta,
tai
b) yhtään Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

9. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja
Sorbus L.

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on tunnustettu vapaiksi
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti,
tai
c) kasvit, joissa on esiintynyt Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita tuotantopaikalla tai
sen välittömässä ympäristössä, on hävitetty.

10. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
Virallinen lausunto siitä, että:
niiden hybridien kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)
Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall
ja Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) kasvintuhoojista,
tai
b) kasvit on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä,
joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan aineistosta, jota
on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu
vähintään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) ja
Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien
ja asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
hyväksyttyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten
yksilötestien alaisiksi, ja että ne on pysyvästi kasvatettu
kasvihuoneessa, johon hyönteiset eivät pääse, tai
eristetyssä kehikossa, joissa ei ole havaittu yhtään
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)
Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza virus
(eurooppalaiset kannat) tai Citrus vein enation woody gall
-kasvintuhoojien oiretta,
tai
c) kasvit
- on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka
edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on
ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu
vähintään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) ja
Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien
ja asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
hyväksyttyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten
yksilötestien alaisiksi, ja että ne ovat näissä testeissä
osoittautuneet vapaiksi Citrus tristeza virus (eurooppalaiset
kannat) -kasvintuhoojasta ja ne on myös varmennettu
vapaiksi ainakin kyseisestä kasvintuhoojasta tässä
sisennyskohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaan
suoritetuissa virallisissa yksilötesteissä,
ja
- on tarkastettu eikä yhtään Spiroplasma citri Saglio et al.,
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus
vein enation woody gall ja Citrus tristeza virus kasvintuhoojien oiretta ole havaittu viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

11. Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun Persea Virallinen lausunto siitä, että:
ja heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai
mukana tulevassa kasvualustassa
a) yhtään Radopholus similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojan
saastuntaa ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
tai
b) epäiltyjen kasvien maa-aines ja juuret on saatettu
virallisten, vähintään Radopholus similis (Cobb) Thorne kasvintuhoojaa koskevien, ankeroistestien alaisiksi
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
ja että ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä
kasvintuhoojasta.
12. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fragaria L., Prunus L. ja
Rubus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi
kyseisistä kasvintuhoojista,
tai
b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa
taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
Kyseiset kasvintuhoojat ovat:
- suvulla Fragaria L.:
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry crinkle virus
- Srawberry latent ringspot virus
- Strawberry mild yellow edge virus
- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King
- suvulla Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
- lajilla Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young
et al.
- suvulla Rubus L.:
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus.

13. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill. ja Pyrus L.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 9 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)
tai

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Pear decline mycoplasm -kasvintuhoojasta,

b) kasvit tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä,
jotka ovat osoittaneet oireita, jotka antavat aiheen epäillä
Pear decline mycoplasm -kasvintuhoojan saastuntaa, on
hävitetty kolmen viimeksi kuluneen täydellisen
kasvukauden aikana.
14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 12 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojasta,

tai
b) yhtään Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
tai
c) kasvit, jotka ovat solukkoviljeltyjä, ovat peräisin b) kohdan säännökset täyttävistä kasveista tai on testattu
virallisesti asianmukaisin ankeroistestimenetelmin ja
todettu vapaiksi Aphelenchoides besseyi Christie kasvintuhoojasta.
15. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Malus Mill. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 9 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi Apple
proliferation mycoplasm -kasvintuhoojasta,
tai
b) aa) kasvit, lukuun ottamatta siemenestä kasvatettuja
kasveja:
- on virallisesti varmennettu sellaisella
varmentamismenetelmällä, joka edellyttää niiden
polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään
Apple proliferation mycoplasm kasvintuhoojaa
koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja
että ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä
kasvintuhoojasta
tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden
viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana
vähintään kerran virallisen, vähintään Apple
proliferation mycoplasm -kasvintuhoojaa koskevan ja
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä
käyttävän testin alaiseksi, ja jotka on näissä testeissä
todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta;
bb) Apple proliferation mycoplasm -kasvintuhoojan
taudinoireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa
tai sen välittömän ympäristön tälle kyseiselle
kasvintuhoojalle aroissa kasveissa kolmen viimeksi
kuluneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

16. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien suvun Prunus L. lajien
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä :
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L
Prunus blireiana Andre
Prunus brigantina Vill.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus cistena Hansen
Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
Prunus domestica subsp. domestica L.
Prunus domestica subsp. insititia (L.) C.K. Schneid.
Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Hegi.
Prunus glandulosa Thunb.
Prunus holosericea Batal.
Prunus hortulana Bailey
Prunus japonica Thunb.
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
Prunus maritima Marsh.
Prunus mume Sieb. et Zucc.
-

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 12 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Plum pox virus -kasvintuhoojasta,
tai
b) aa) kasvit, lukuun ottamatta siemenestä kasvatettuja
kasveja:
- on virallisesti varmennettu sellaisella
varmentamismenetelmällä, joka edellyttää niiden
polveutuvan suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään Plum
pox virus -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien
virallisten testien alaisiksi, ja että ne on näissä testeissä
todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta,
tai
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeksi
kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vähintään
kerran virallisen, vähintään Plum pox virus kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita
tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaiseksi ja
jotka on näissä testeissä todettu vapaaksi kyseisestä
kasvintuhoojasta,

Prunus nigra Ait.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina L.
Prunus sibirica L.
Prunus simonii Carr.
Prunus spinosa L.
Prunus tomentosa Thunb.
Prunus triloba Lindl.
muut suvun Prunus L. lajit, jotka ovat arkoja Plum
pox virus -kasvintuhoojalle

bb) yhtään Plum pox virus -kasvintuhoojan aiheuttamaa
taudinoiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai
sen välittömän ympäristön näille kasvintuhoojille
herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
cc) kasvit tuotantopaikalla, jotka ovat osoittaneet muiden
virusten tai virusten kaltaisten organismien aiheuttamia
taudinoireita, on hävitetty.

17. Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Grapevine Flavescence
doreé MLO ja Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems
et al. -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
emokasveissa viimeksi päättyneiden kahden täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

18.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L.
mukulat

Virallinen lausunto siitä, että:
a)

yhteisön Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
-kasvintuhoojan torjuntaa koskevia säännöksiä on
noudatettu,

ja
b) mukulat ovat joko peräisin alueelta, joka tiedetään
vapaaksi Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta
tai yhteisön kyseisen kasvintuhoojan torjuntaa koskevia
säännöksiä on noudatettu,
ja

c)

ja
d)

mukulat ovat peräisin pellolta, joka tiedetään vapaaksi
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja
Globodera pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojista,
aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojasta,
tai
bb) alueilla, joilla Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, mukulat ovat
peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi
kyseisestä kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä
vapaana toteutetun Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith -kasvintuhoojan asianmukaisen
hävittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi,

ja
e) mukulat ovat joko peräisin alueilta, joilla Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot) ja
Meloidogyne fallax Karssen -kasvintuhoojien ei tiedetä
esiintyvän, tai alueilta, joilla Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax
Karssen -kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän, jolloin
- mukulat ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on
todettu vapaaksi Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax
Karssen -kasvintuhoojista perustuen vuosittaiseen
asianmukaisina ajankohtina tehtyyn
silmämääräiseen isäntäkasvien tarkastukseen ja
silmämääräiseen sekä mukuloiden ulkoiseen että
sadonkorjuun jälkeen tuotantopaikalla kasvaneille
mukuloille leikkaamalla tehtävään sisäiseen
tarkastukseen,
tai
- mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu
satunnaisotoksella ja joko tarkastettu oireiden
esiintymisen varalta asianmukaisella oireita
aiheuttavalla menetelmällä tai testattu
laboratoriossa ja tarkastettu silmämääräisesti sekä
ulkoisesti että mukuloita leikkaamalla
asianmukaisina ajankohtina ja kaikissa tapauksissa
pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden
markkinointia maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (112/00) siemenperunan kaupasta
sulkemista koskevien säännösten mukaisesti, eikä
yhtään Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki
populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen kasvintuhoojien oiretta ole löydetty.
18.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L.
mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa
jäsenvaltiossa, Suomessa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella kasvilajikkeiden lajikeluettelosta (115/00), nojalla
hyväksyttyjä lajikkeita

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.1 on
erityisesti säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen
lausunto siitä, että mukulat:

-

kuuluvat pitkälle kehitettyihin jalostukloonilajikkeisiin,
mikä lausunto on merkittävä riittävän selvästi mukana
seuraavaan asiakirjaan,

- on tuotettu yhteisössä,
ja
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu yhteisössä
asianmukaisia menetelmiä noudattaen virallisten
karanteenitestien alaisiksi, ja mukulat on näissä testeissä
todettu vapaaksi haitallisista kasvintuhoojista.
18.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Solanum L. rönsyjä tai
mukuloita muodostavien lajien tai niiden hybridien kasvit,
lukuun ottamatta liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1 tai
18.2 tarkoitettuja lajin Solanum tuberosum L. mukuloita ja
geenipankkeihin tai geenivarakokoelmiin varastoituja
viljelyaineistoja

a)

Kasvien on pitänyt olla karanteenissa ja niiden on oltava
todettu olevan vapaita haitallisista kasvintuhoojista
suoritetuissa karanteenitesteissä,

b) alakohdassa a) tarkoitettujen karanteenitestien on:
aa)

oltava
kyseisen
jäsenvaltion
kasvinsuojeluviranomaisen valvomia ja tämän
viranomaisen, tai minkä tahansa virallisesti
hyväksytyn toimielimen, tieteellisesti koulutetun
henkilöstön toteuttamia,

bb) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on
riittävät edellytykset haitallisten kasvintuhoojien
leviämisen estämiseksi ja aineistojen,
indikaattorikasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi
siten, että näiden kasvintuhoojien leviämisvaara
eliminoidaan,
cc) koostuttava kunkin aineiston osalta,
- silmämääräisestä tutkimuksesta, säännöllisin
väliajoin yhden kokonaisen kasvukauden ajan
suoritettavasta haitallisten kasvintuhoojien
aiheuttamien oireiden havainnoinnista, aineiston
luonne ja sen kehitysvaihe huomioiden
testiohjelman aikana,
-

testauksesta, jonka tarkoitukseen sopiva
tutkimusmenetelmä on esitettävä neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa
tarkoitetulle komission pysyvälle
kasvinterveyskomitealle
-

kaikkien peruna-aineistojen osalta vähintään
seuraavien kasvintuhoojien varalta:

-

-

-

-

Andean potato latent virus,
Arracacha virus B, oca kanta,
Potato black ringspot virus,
Potato spindle tuber viroid,
Potato virus T,
Andean potato mottle virus,
yleiset perunan virukset A, M S, V, X ja
Y (mukaan lukien Yo, Yn ja Yc) ja
Potato leaf roll virus,
Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.,
Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith,

perunan aidon siemenen osalta vähintään
edellä luetellut virukset ja viroidit,

dd) soveltuva testaus silmämääräisessä tutkimuksessa
havaittujen muiden oireiden aiheuttaneen haitallisen
kasvintuhoojan tunnistamiseksi,
c) kaikki sellainen aineisto, jota ei ole b) -kohdassa
kuvailluissa testeissä todettu vapaaksi b) -kohdassa
tarkoitetuista haitallisista kasvintuhoojista, on välittömästi
hävitettävä tai saatettava sellaisen käsittelyn alaiseksi, joka
eliminoi haitalliset kasvintuhoojat,
d) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation
tai tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen
jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.
18.4. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Solanum L. rönsyjä tai
mukuloita muodostavien lajien tai niiden hybridien kasvit,
jotka on varastoitu geenipankkeihin tai geenivarakokoelmiin

Kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation tai
tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion
kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle

18.5. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, lukuun ottamatta
liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.2, 18.3 tai 18.4
tarkoitettuja mukuloita

Pakkauksen tai kuljetusvälineen (perunaa irtotavarana
kuljetettaessa) ulkopuolella olevalla rekisteröintinumerolla on
osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän
tuottamia tai ovat peräisin tuotantoalueella sijaitsevista
virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai
lähetyskeskuksista, ja että ne ovat vapaita Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojasta, ja että
a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival kasvintuhoojaa koskevia yhteisön säännöksiä on
noudatettu,
ja
b) soveltuvin osin, Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. kasvintuhoojaa koskevia yhteisön säännöksiä on
noudatettu.

18.6. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä ja liitteessä IV A osan II jakson
kohdissa 18.4 ja 18.5 tarkoitettujen kasveja

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1,
18.2 ja 18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojasta,
tai
b) yhtään Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan oiretta ei
ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.
18.7. Istutettaviksi tarkoitetut lajien Capsicum annuum L.,
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., sukujen
Musa L., Nicotiana L. ja lajin Solanum melongena L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.6. on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
a)

kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojasta, tai

b)

yhtään Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen.

19. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Humulus lupulus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Verticillium albo-atrum
Reinke et Berthold ja Verticillium dahliae Klebahn –
kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
kasvavassa humalassa viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

20. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dendranthema (DC.)
Des Moul., Dianthus L. ja Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että:
a) yhtään Helicoverpa armigera (Hübner) tai Spodoptera
littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojien oiretta ei ole
havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
tai
b) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen
kasvintuhoojien torjumiseksi.

21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 20 on
Moul. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

kasvit on saatu sellaisen aineiston enintään kolmannesta
sukupolvesta lukien, joka on todettu virologisissa testeissä
vapaaksi Chrysanthemum stunt viroid- kasvintuhoojasta,
tai ovat suoraan lähtöisin aineistosta, josta otettu
vähintään 10 prosentin edustava näyte on todettu vapaaksi
tästä kasvintuhoojasta kukinta-aikaan suoritetussa
virallisessa tutkimuksessa,

b) kasvit tai pistokkaat ovat peräisin tuotantotiloilta:
-

joissa ei lähetystä edeltävien kolmen kuukauden aikana
vähintään kerran kuukaudessa suoritetussa virallisessa
tarkastuksessa ole havaittu yhtään Puccinia horiana
Hennings -kasvintuhoojan oiretta, ja joiden
välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään
kyseisen kasvintuhoojan oiretta markkinointia
edeltävien kolmen kuukauden aikana,
tai

c)

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

että erä on käsitelty asianmukaisesti Puccinia horiana
Hennings -kasvintuhoojan torjumiseksi,

juurruttamattomissa pistokkaissa tai kasveissa, joista
pistokkaat ovat lähtöisin, ei ole havaittu yhtään Didymella
ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx kasvintuhoojan oiretta, tai että juurrutetuissa pistokkaissa
tai niiden juurrutusalustassa ei ole havaittu yhtään
kyseisen kasvintuhoojan oiretta.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 20 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
-

kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka on
todettu virallisesti hyväksytyissä vähintään kerran kahden
viimeksi kuluneen vuoden aikana suoritetuissa testeissä
vapaiksi Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers)
Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et
Burkholder ja Phialophora cinerescens (Wollenw.) van
Beyma -kasvintuhoojista,

-

kasveissa ei ole havaittu yhtään kyseisten kasvintuhoojien
oiretta.

22. Sukujen Tulipa L. ja Narcissus L. kukkasipulit, lukuun
ottamatta sipuleita, joiden pakkauksella tai jollakin muulla
tavoin on todistettu, että ne on tarkoitettu myytäviksi suoraan
lopullisille kuluttajille, jotka eivät harjoita ammattivaltioista
leikkokukkatuotantoa

Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu yhtään
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

23. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit lukuun
ottamatta seuraavia:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 20, 21.1
ja 21.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit:

24. Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurrutetut kasvit,
jotka on kasvatettu avomaalla

Tuotantopaikan tiedetään todistettavasti olevan vapaa
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann
et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens,
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)percival kasvintuhoojista.

a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii
(Burgess) -kasvintuhoojista,
tai
b) tuotantopaikalla ei ole todettu merkkejä Liriomyza
huidobrensis (Blanchard)- tai Liriomyza trifolii (Burgess) kasvintuhoojista vähintään kerran kuukaudessa
sadonkorjuuta edeltävän kolmen kuukauden aikana
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) kasvit on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen
markkinoille saattamista ja ne on todettu vapaiksi
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii
(Burgess) -kasvintuhoojista ja käsitelty asianmukaisesti
kyseisten kasvintuhoojien torjumiseksi.

25. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Beet leaf curl virus -kasvintuhoojasta,
tai
b) tuotantopaikalla ei tiedetä esiintyvän Beet leaf curl virus kasvintuhoojaa ja että paikalla tai sen välittömässä
ympäristössä ei ole havaittu yhtäään kyseisen
kasvintuhoojan oiretta viimeksi päättyneen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

26. Lajin Helianthus annuus L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni kasvintuhoojasta,
tai
b) siemenet, lukuun ottamatta niitä, jotka on tuotettu kaikille
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni kasvintuhoojan tuotantopaikalla esiintyville roduille
vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty
asianmukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi.

26.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.6 ja
(L.) Karsten ex Farw. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä
23 on säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen
lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Tomato yellow leaf curl virus -kasvintuhoojasta,
tai
b) yhtään Tomato yellow leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu kasveissa,
ja
aa) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta, tai
bb) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojasta virallisissa tarkastuksissa, jotka on
tehty vähintään kuukausittain kolmen vientiä edeltävän
kuukauden aikana,
tai
c) yhtään Tomato yellow leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla, ja tuotantopaikka
on käsitelty asianmukaisesti ja valvottu sen
varmistamiseksi, että se on vapaa Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojasta.
27. Lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
siemenet

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty
asianmukaisella happouuttomenetelmällä tai vastaavalla
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti hyväksytyllä menetelmällä, ja että
a) siemenet ovat peräisin alueilta, joissa Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. ja
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän,
tai

b) yhtään kasvintuhoojien aiheuttamaa taudinoiretta ei ole
havaittu tuotantopaikan kasveissa niiden viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden aikana,
tai
c) siemenet on saatettu vähintään edellä mainittuja
kasvintuhoojia koskevan virallisen, asianmukaisin
menetelmin edustavasta näytteestä suoritetun testin
alaiseksi ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista.
28.1. Lajin Medicago sativa L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a) yhtään Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,
ja että Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä
tehdyssä laboratoriotestissä,
tai
b) kaasutus on suoritettu ennen markkinointia.

28.2. Lajin Medicago sativa L. siemenet

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 28.1 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään ole van
vapaita Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis
et al. -kasvintuhoojasta,

tai
b) tilalla tai sen välittömässä ympäristössä ei tiedetä
esiintyneen Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al. -kasvintuhoojaa kymmenen viimeksi kuluneen
vuoden aikana,
ja
- viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin
vastustuskykyinen Clavibacter michiganensis
subsp. insidiosus Davis et al. -kasvintuhoojalle,
tai
- kylvöstä laskettu kasvuston neljäs kasvukausi ei ole
vielä alkanut siementä korjattaessa, ja kasvustosta
on korjattu aiemmin korkeintaan yksi siemensato,
tai
- yhteisössä markkinoitavien siementen
varmentamisessa sovellettavien sääntöjen
mukaisesti määritetty roskapitoisuus on enintään
0,1 painoprosenttia,
- yhtään Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis
et al. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla tai siihen rajoittuvassa lajin Medicago
sativa L. kasvustossa viimeksi päättyneen täydellisen, tai
soveltuvin osin, viimeksi päättyneen kahden kasvukauden
aikana,
- viljely tapahtuu pellolla, jolla lajia Medicago sativa L. ei
ole viljelty kylvöä edeltävien kolmen vuoden aikana.

29. Suvun Phaseolus L. siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:
a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
-kasvintuhoojasta,
tai
b) edustava siemennäyte on testattu ja näissä testeissä todettu
vapaaksi Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye -kasvintuhoojasta.

30. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät

Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

__________
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ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT KASVEJA, KASVITUOTTEITA JA MUITA TAVAROITA
TIETYILLE SUOJA-ALUEILLE TUOTAESSA JA SIELLÄ KULJETETTAESSA
Kasvit,
muut tavarat

kasvituotteet

1. Havupuutavara (Coniferales)

ja

Erityisvaatimukset

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 on
säädetty tarkoitetusta puutavarasta,

Suoja-alueet

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari, Jersey)

a) puutavara on kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Dendroctonus micans Kugelan kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn
aikana laskenut alle 20 prosenttiin.
2. Havupuutavara (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 ja liitteen
IV B osan kohdassa 1 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,
a) puutavaran on oltava kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ips duplicatus Sahlberg kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn

EL, IE, UK

aikana laskenut alle 20 prosenttiin.

3. Havupuutavara (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 ja liitteen
IV B osan kohdissa 1 ja 2 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

IE, UK

a) puutavara on kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Ips typographus Heer kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn
aikana laskenut alle 20 prosenttiin.

4. Havupuutavara (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 ja liitteen
IV B osan kohdissa 1, 2 ja 3 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

a) puutavara on kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ips amitinus Eichhof kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn

EL, FR (Korsika), IE, UK

aikana laskenut alle 20 prosenttiin.
5. Havupuutavara (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 ja liitteen
IV B osan kohdissa 1, 2, 3 ja 4 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

EL, IE, UK, (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

a) puutavara on kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ips cembrae Heer -kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn
aikana laskenut alle 20 prosenttiin.

6. Havupuutavara (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jalson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 ja liitteen
IV B osan kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 5 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

a) puutavara on kuorittu,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ips sexdentatus Börner kasvintuhoojasta,
tai
c) puutavaraan tai sen pakkaukseen
kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai muulla
kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä sen
hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattu ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti käsittelyn
aikana laskenut alle 20 prosenttiin.

CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

6.3 Suvun Castanea Mill. puutavara

a) Puutavara on kuoretonta,
tai

CZ, EL (Kreeta, Lesvos), IE,
SE, UK (lukuun ottamatta
Mansaarta)

b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
- peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr -kasvintuhoojasta
tai
- uunikuivattu siten, että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn
aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen
kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti
tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’
taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä.

7. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli
3 metriä korkeat kasvit, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2, 9 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson
kohdissa 4 ja 5 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että
tuotantopaikka on vapaa Dendroctonus
micans Kugelan -kasvintuhoojasta.

EL, IE,UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari, Jersey)

8. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. yli 3 metriä korkeat
kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson
kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan
kohdassa 7 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että
tuotantopaikka on vapaa Ips duplicatus
Sahlberg -kasvintuhoojasta.

EL, IE, UK

9. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L ja Pseudotsuga Carr. yli
3 metriä korkeat kasvit, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson
kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa
7 ja 8 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka
on vapaa Ips typographus Heer kasvintuhoojasta.

IE, UK

10. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. yli 3 metriä korkeat
kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan II jakson
kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan kohdissa

EL, FR (Korsika), IE, UK

siemeniä

7, 8 ja 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka
on vapaa Ips amitinus Eichhof kasvintuhoojasta.

11. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli
3 metriä korkeat kasvit, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 1
kohdassa, liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan
II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan
kohdissa 7, 8, 9 ja 10 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että tuotantopaikka on vapaa Ips
cembrae Heer -kasvintuhoojasta.

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

12. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. yli 3 metriä korkeat
kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 1
kohdassa, liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 8.1, 8.2, 9 ja 10, liitteen IV A osan
II jakson kohdissa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan
kohdissa 7, 8, 9, 10 ja 11 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että tuotantopaikka on vapaa Ips
sexdentatus Börner -kasvintuhoojasta.

CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

14.1. Havupuiden erillinen kuori
(Coniferales)

Virallinen lausunto siitä, että erä:

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari, Jersey)

a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Dendroctonus micans
Kugelan -kasvintuhoojasta.

14.2. Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan 14.1
kohdassa on säädetty tarkoitetusta kuoresta,
virallinen lausunto siitä, että erä:

a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Ips amitinus Eichhof kasvintuhoojasta.

EL, FR (Korsika), IE, UK

14.3. Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa
14.1 ja 14.2 on säädetty tarkoitetusta
kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä:

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Ips cembrae Heer kasvintuhoojasta.

14.4. Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa
14.1,14.2 ja 14.3 on säädetty tarkoitetusta
kuoresta, virallinen lausunto siitä, että erä:

EL, IE, UK

a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Ips duplicatus Sahlberg kasvintuhoojasta.

14.5. Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa
14.1, 14.2, 14.3 ja 14.4. on säädetty
tarkoitetusta kuoresta, virallinen lausunto
siitä, että erä:

CY, IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari)

a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Ips sexdentatus Börner kasvintuhoojasta.

14.6. Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa
14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ja 14.5 on säädetty
tarkoitetusta kuoresta, virallinen lausunto
siitä, että erä:

IE, UK

a) on kaaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Ips typographus Heer kasvintuhoojasta.

14.9 Suvun Castanea Mill. erillinen kuori

Virallinen lausunto siitä, että erä:

CZ, DK, EL (Kreeta, Lesvos),
IE, SE, UK (lukuun ottamatta
Mansaarta)

a) on peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr -kasvintuhoojasta
tai
b) on kaasutettu tai käsitelty muulla
asianmukaisella Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr -kasvintuhoojan
torjuntamenetelmällä, joka on hyväksytty
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Se on osoitettava merkitsemällä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen
aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
altistusaika (h)

15. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Larix
Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7,
8, 9, 10, 11, 12 ja 13 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja
että tuotantopaikka on vapaa Cephalcia
lariciphila (Klug.) -kasvintuhoojasta.

IE, UK (Pohjois-Irlanti,
Mansaari, Jersey)

16. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Pinus
L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill.
ja Pseudotsuga Carr. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2 ja 9 ja liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 4 ja liitteen IV B osan kohdissa 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja
että tuotantopaikka on vapaa Gremmeniella
abietina (Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta.

IE, UK, (Pohjois-Irlanti)

18. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Picea A.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti,

Dietr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

1, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 8.1,
8.2 ja 10 ja liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 5 ja liitteen IV B osan kohdissa 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 16 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja
että tuotantopaikka on vapaa Gilpinia
hercyniae (Hartig.) -kasvintuhoojasta.

Mansaari, Jersey )

19. Suvun Eycalyptus l'Herit. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että kasvit:

EL, PT (Azorit)

a) ovat vailla maa-ainesta, ja ne on käsitelty
Gonipterus scutellatus Gyll. -kasvintuhoojan
torjumiseksi,
tai
b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Gonipterus scutellatus Gyll. kasvintuhoojasta.

20.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum
tuberosum L. mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa
10 ja 11, liitteen IV A osan I jakson kohdissa
25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 ja 25.6 ja liitteen
IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.2,
18.3, 18.4. ja 18.6 on säädetty tarkoitetuista
kasvituotteista, virallinen lausunto siitä, että
mukulat:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

a) ovat kasvaneet alueella, jolla ei tiedetä
esiintyvän Beet necrotic yellow vein virus kasvintuhoojaa,
tai
b) ovat kasvaneet maassa tai kasvualustassa,
joka koostuu maa-aineksesta, jonka tiedetään
olevan vapaa Beet necrotic yellow vein virus
-kasvintuhoojasta tai joka on todettu tästä
kasvintuhoojasta vapaaksi asianmukaisten
menetelmien mukaisesti suoritetuissa
virallisissa testeissä,
tai
c) on pesty puhtaiksi maa-aineksesta.

20.2. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat,
lukuun ottamatta liitteen IV B osan
kohdassa 20.1 mainittuja mukuloita

a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1
painoprosentin maa-ainesta,
tai

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

b) mukulat on tarkoitettu jalostettaviksi
tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on
virallisesti hyväksytty, jolla voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisen riskiä ole.

20.3. Lajin Solanum tuberosum L mukulat

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson
kohdissa 18.1, 18.2, ja 18.5 on säädetty
tarkoitetuista kasvituotteista, virallinen
lausunto siitä, että keltaisen perunaankeroisen torjunnasta annetun neuvoston
direktiivin 69/465/ETY säännösten mukaiset
edellytykset täyttyvät Globodera pallida
(Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien
osalta.

FI, LV, SI, SK

21. Seuraavien sukujen ja lajien kasvit ja
elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä
ja siemeniä: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa
9, 9.1 ja 18 ja liitteen III B osan kohdassa 1
on säädetty tarkotetuista kasveista
tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että
kasvit:

AT (Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Tiroli
[Lienzin hallinnollinen alue],
Steiermark, Wien), EE, ES, FI,
FR (Korsika), IE, IT (*), LT,
LV, PT, SI (lukuun ottamatta
Gorenjskan, Koroškan,
Notranjskan ja Mariborin
alueita), SK (seuraavia kuntia
lukuun ottamatta: Blahová,
Horné Mýto ja Okoč (Dunajská
Stredan piirikunta), Hronovce
ja Hronské Kľačany (Levicen
piirikunta), Veľké Ripňany
(Topoľčanyn piirikunta),
Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše ja Zatín (Trebišovin
piirikunta)) ja UK (PohjoisIrlanti, Mansaari ja
Kanaalisaaret)

a) kasvit ovat peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti,
tai

b) kasvit ovat peräisin EU:n ulkopuolisten
valtioiden Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. -kasvintuhoojasta vapailta alueilta,
jotka on vahvistettu asianomaisen
kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM)
mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,
tai
c) kasvit ovat peräisin yhdestä seuraavista
Sveitsin kantoneista: Fribourg, Vaud, Valais,
tai

d) kasvit ovat peräisin oikeanpuoleisessa
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta,
tai
e) kasvit on tuotettu, tai jos ne on siirretty
puskurivyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty
vähintään seitsemän kuukauden ajan,
viimeksi päättyneen kasvukauden 1 päivän
huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välinen
ajanjakso mukaan luettuna, tuotantoalueella,
joka:
aa) sijaitsee vähintään yksi kilometri
virallisesti nimetyn, vähintään 50 km2:n
suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen
sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä
isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti
hyväksyttyä ja valvottua tarkastusjärjestelmää, joka on otettu käyttöön viimeistään
ennen viimeksi päättynyttä kasvukautta
edeltäneen kasvukauden alkua tavoitteena
tehdä mahdollisimman pieneksi riski
siihen, että Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et a.l. -kasvintuhooja leviää siellä
kasvatetuista kasveista. Tämän
puskurivyöhykkeen kuvauksen
yksityiskohdat on pidettävä komission ja
muiden jäsenvaltioiden saatavilla. Kun
puskurivyöhyke on perustettu, vyöhykkeellä,
joka ei sisällä tuotantoaluetta ja sitä
ympäröivää 500 metrin levyistä vyöhykettä,
on tehtävä vähintään kerran viimeksi
päättyneen kasvukauden alun jälkeen
tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina
virallisia tarkastuksia ja kaikki isäntäkasvit,
joissa esiintyy Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita, on
poistettava välittömästi. Näiden tarkastusten
tulokset on toimitettava vuosittain 1 päivään
toukokuuta mennessä komissiolle ja muille
jäsenvaltioille,
ja
bb) joka - samoin kuin puskurivyöhyke - on
hyväksytty virallisesti ennen viimeksi
päättynyttä kasvukautta edeltäneen
kasvukauden alkua tässä kohdassa
vahvistetuin edellytyksin tapahtuvaan
kasvien kasvatukseen,
ja
cc) joka - samoin kuin ympäröivä vähintään
500 metrin levyinen vyöhyke - on havaittu
vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen

kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa
virallisissa tarkastuksissa, joita on tehty
vähintään:
- kahdesti tuotantoalueella tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elokuussa ja kerran elo-marraskuussa
ja
- kerran mainitulla ympäröivällä
vyöhykkeellä asianmukaisena ajankohtana
eli elo-marraskuussa, ja

dd) jolta peräisin olevat kasvit on virallisesti
testattu piilevien tartuntojen varalta
tarkoituksenmukaista laboratoriomenetelmää
käyttäen, ja käytetyt näytteet on virallisesti
otettu asianmukaisena ajankohtana.

Näitä säännöksiä ei sovelleta 1 päivän
huhtikuuta 2004 ja 1 päivän huhtikuuta 2005
välisenä aikana kasveihin, jotka on siirretty
oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluille
suoja-alueille ja näiden alueiden sisällä,
jotka on tuotettu ja säilytetty virallisesti
nimetyillä puskurivyöhykkeillä sijaitsevilla
tuotantoalueilla ennen 1 päivää huhtikuuta
2004 sovellettujen asianmukaisten
vaatimusten mukaisesti.
21.1. Suvun Vitis L. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
15 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että kasvit:

a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään
olevan vapaa Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch)- kasvintuhoojasta,
tai
b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on
todettu vapaaksi Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch) -kasvintuhoojasta kahden viimeksi
päättyneen kasvukauden aikana suoritetuissa
virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin
riitävästi Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) kasvintuhoojaa vastaan.

CY

21.2. Lajin Vitis L. kasvien hedelmät

Hedelmät ovat vailla lehtiä ja

CY

virallinen lausunto siitä, että hedelmät:
a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään
olevan vapaa Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch) -kasvintuhoojasta,
tai
b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on
todettu vapaaksi Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch) -kasvintuhoojasta kahden viimeksi
päättyneen kasvukauden aikana suoritetuissa
virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin
riitävästi Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) kasvintuhoojaa vastaan.

21.3. Mehiläispesät 15 päivästä
maaliskuuta 30 päivään kesäkuuta

Asiakirjoin on todistettava, että
mehiläispesät:

AT (Burgenland, Kärnten,

a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti,

Niederösterreich, Tiroli
[Lienzin hallinnollinen alue],
Steiermark, Wien), EE, ES, FI,
FR (Korsika), IE, IT (*), LT,
LV, PT, SI

tai
b) kasvit ovat peräisin yhdestä seuraavista
Sveitsin kantoneista: Fribourg, Vaud,
Valais,

(lukuun ottamatta Gorenjskan,
Koroškan, Notranjskan ja

tai
c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta,

Mariborin alueita), SK
(seuraavia kuntia

tai
d) ovat olleet asianmukaisen
karanteenitoimenpiteen kohteena ennen

lukuun ottamatta: Blahová,
Horné Mýto ja Okoč (Dunajská
Stredan piirikunta), Hronovce

siirtoa.

ja Hronské Kľačany (Levicen
piirikunta), Veľké Ripňany
(Topoľčanyn piirikunta),
Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše ja Zatín (Trebišovin
piirikunta)) ja UK (PohjoisIrlanti, Mansaari ja
Kanaalisaaret).

22. Lajin Allium porrum L. ja sukujen
Apium L. ja Beta L. kasvit, lukuun
ottamatta liitteen IV B osan kohdassa 25
mainittuja tai eläinten rehuksi tarkoitettuja
kasveja, lajien Brassica napus L. ja
Brassica rapa L. ja suvun Daucus L.
kasvit, lukuun ottamatta istutettaviksi
tarkoitettuja kasveja

a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1
painoprosentin maa-ainesta,

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

23. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta
vulgaris L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

a) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I
jakson kohdissa 35.1 ja 35.2 ja liitteen IV A
osan II jakson kohdassa 25 ja liitteen IV B
osan kohdassa 22 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

tai
b) kasvit on tarkoitettu jalostettaviksi
tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on
virallisesti hyväksytty, jolla voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisen riskiä ole.

aa) kasvit on testattu virallisin yksilötestein
ja todettu vapaiksi Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojasta,
tai
bb) kasvit on tuotettu liitteen IV B osan
kohtien 27.1 ja 27.2 vaatimukset täyttävistä
siemenistä, ja
- kasvit ovat kasvaneet alueilla, joilla
tiedetään, ettei siellä esiinny Beet necrotic
yellow vein virus -kasvintuhoojaa,
tai
- kasvit ovat kasvaneet maassa tai
kasvualustassa, joka on virallisesti
asianmukaisin menetelmin testattu ja todettu
vapaaksi Beet necrotic yellow vein virus kasvintuhoojasta,
ja
- kasveista on otettu näytteitä, jotka on
testattu ja todettu vapaiksi Beet necrotic
yellow vein virus -kasvintuhoojasta,

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

b) kunkin tällaista aineistoa hallussaan
pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen
on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion
kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.

24.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin
Euphorbia pulcherrima Willd.
juurtumattomat pistokkaat

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdassa 45.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

FI, IE, PT (Azorit, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho, Madeira,
Ribatejo e Oeste (seuraavat
kunnat: Albobaça, Alenquer,
Bombarral, Cadaval, Caldas da
Rainha, Lourinhã, Nazaré,
Obidos, Peniche ja Torres
Vedras) sekä Trás-os-Montes),
SE, UK

a) juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin
alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta
(Euroopan populaatiot),
tai
b) pistokkaissa tai kasveissa, joista pistokkaat on saatu, ei ole todettu Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan
populaatiot) tuotantopaikalla, jolla ne on
pidetty tai tuotettu vähintään kerran
kolmessa viikossa koko tuotantoaikana
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) pistokkaat tai kasvit, joista pistokkaat on
saatu, joiden tuotantopaikalta on löytynyt
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa
(Euroopan populaatiot), on pidetty tai
tuotettu tässä tuotantopaikassa ja ne on
käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä
tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot)
hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten
toimenpiteiden seurauksena enää esiinny
kyseistä kasvintuhoojaa.
Edellä mainitun tulee perustua sekä kerran
viikossa siirtoa edeltävän kolmen viikon
aikana tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että
mainittuna aikana toteutettuihin
seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä
mainituista viikoittaisista tarkastuksista on
suoritettava välittömästi ennen edellä
mainittua siirtoa.

24.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson

FI, IE, PT (Azorit, Beira

Euphorbia pulcherrima Willd. kasvit
lukuun ottamatta seuraavia:

45.1 kohdassa on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

- siemenet,
- kasvit, joiden osalta on ilmeistä
pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden)
kehityksen tai jonkin muun perusteella, että
ne on tarkoitettu
myytäviksi lopullisille kuluttajille, jotka
eivät viljele kasveja ammattimaisesti,
- 24.1 kohdassa määritetyt kasvit

a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka
tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn.
-kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot),
tai
b) kasveissa ei ole todettu oireita Bemisia
tabaci Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan
populaatiot) tuotantopaikalla vähintään
kerran kolmessa viikossa markkinoille
saattamista edeltävän yhdeksän viikon
aikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,
tai

c) kasvit, joiden tuotantopaikalla on
löytynyt Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), on
pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja
ne on käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä
tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan
populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen asian
mukaisten toimenpiteiden seurauksena enää
esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä
mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa
siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana
tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että
mainittuna aikana toteutettuihin
seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä
mainituista viikoittaisista tarkastuksista on
suoritettava välittömästi ennen edellä
mainittua siirtoa,
ja
d) on olemassa todisteet siitä, että kasvit on
tuotettu pistokkaista, jotka:
da) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään
olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot),
tai
db) ovat kasvaneet tuotanto paikassa, jossa ei
ole todettu oireita Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot)
tuotantopaikalla vähintään kerran kolmessa
viikossa koko tuotantoaikana suoritetuissa

Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho, Madeira,
Ribatejo e Oeste (seuraavat
kunnat: Albobaça, Alenquer,
Bombarral, Cadaval, Caldas da
Rainha, Lourinhã, Nazaré,
Obidos, Peniche ja Torres
Vedras) sekä Trás-os-Montes ),
SE, UK

virallisissa tarkastuksissa,
tai
dc) joiden tuotantopaikalta on löytynyt
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa
(Euroopan populaatiot), on pidetty tai
tuotettu tässä tuotantopaikassa ja ne on
käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä
tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot)
hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten
toimenpiteiden seurauksena enää esiinny
kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun
tulee perustua sekä kerran viikossa
siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana
tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että
mainittuna aikana toteutettuihin
seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä
mainituista viikoittaisista tarkastuksista on
suoritettava välittömästi ennen edellä
mainittua siirtoa.

24.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun
Begonia L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja
istutettaviksi tarkoitetut sukujen Ficus L. ja
Hibiscus L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä ja lukuun ottamatta sellaisia
kasveja, joiden osalta on ilmeistä
pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden)
kehityksen tai jonkin muun perusteella, että
ne
on tarkoitettu myytäviksi lopullisille
kuluttajille, jotka eivät viljele kasveja
ammattimaisesti

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdassa 45 ja 45.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka
tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn.
-kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot),
tai

b) kasveissa ei ole todettu merkkejä
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta
(Euroopan populaatiot) tuotantopaikalla
vähintään kerran kolmessa viikossa
markkinoille saattamista edeltävän yhdeksän
viikon aikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,
tai

c) kasveille, joiden tuotantopaikalta on
löytynyt Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojaa (Euroopan populaatiot), on
pidetty tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja
ne on käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisellä
tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci Genn. kasvintuhoojan (Euroopan populaatiot)
hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten
toimenpiteiden seurauksena enää esiinny
kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun
tulee perustua sekä kerran viikossa

FI, IE, PT (Azorit, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho, Madeira,
Ribatejo e Oeste (seuraavat
kunnat: Albobaça, Alenquer,
Bombarral, Cadaval, Caldas da
Rainha, Lourinhã, Nazaré,
Obidos, Peniche ja Torres
Vedras) sekä Trás-os-Montes),
SE, UK

siirtoa edeltävän kolmen viikon aikana
tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että
mainittuna aikana toteutettuihin
seurantamenettelyihin. Viimeinen edellä
mainituista viikoittaisista tarkastuksista on
suoritettava välittömästi ennen edellä
mainittua siirtoa.

25. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin
Beta vulgaris L. kasvit

Virallinen lausunto siitä, että:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

a) kasvit kuljetetaan siten, että voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisen riskiä ole,
ja että ne on tarkoitettu toimitettaviksi
jalostuslaitokseen, jonka
jätehuoltojärjestelmä on virallisesti
hyväksytty, jolla voidaan varmistaa, ettei
kyseisen kasvintuhoojan leviämisen riskiä
ole,
tai
b) kasvit on viljelty alueella, josta tiedetään,
ettei siellä esiinny Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojaa.

26. Juurikkaasta (Beta vulgaris L.) peräisin
oleva maa-aines ja steriloimaton jäte

Virallinen lausunto siitä, että maa-aines tai
jäte:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois- Irlanti)

a) on käsitelty Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan torjumiseksi,
tai
b) on tarkoitettu kuljetettavaksi
hävitettäväksi virallisesti hyväksytyllä
tavalla,
tai
c) on peräisin lajin Beta vulgaris kasveista,
jotka on viljelty alueella, josta tiedetään,
ettei siellä esiinny Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojaa.

27.1. Lajin Beta vulgaris L. sokeri- ja
rehujuurikkaiden siemenet

Sen lisäksi, mitä maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) on
säädetty, virallinen lausunto siitä, että:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

a) siemen luokassa perussiemen tai
sertifioitusiemen täyttää maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
juurikkaiden siemenkaupasta (114/00)
säädetyt edellytykset,
tai
b) kun on kyse siemenistä, joita ei ole
lopullisesti sertifioitu, siemenet:

- täyttävät maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta
(114/00) säädetyt edellytykset, ja
- on tarkoitettu teolliseen jalostukseen, joka
täyttää maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta
(114/00) säädetyt edellytykset ja on
toimitettu sellaisille jalostuslaitoksille, joilla
on hyväksytty ja tarkastettu
jätehuoltojärjestelmä Beet necrotic yellow
vein virus -kasvintuhoojan leviämisen
estämiseksi,
tai
c) siemen on tuotettu kasveista, jotka on
viljelty alueella, jolla tiedetään, ettei siellä
esiinny Beet necrotic yellow vein virus kasvintuhoojaa.

27.2. Lajin Beta vulgaris L. vihannesten
siemenet

Sen lisäksi, mitä maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
vihanneskasvien siemenkaupasta (113/00) on
säädetty, virallinen lausunto siitä, että:

a) käsitelty siemen ei sisällä enempää kuin
0,5 % painostaan itämätöntä ainesta ja
pilleröidyn siemenen kyseessä ollessa, tämä
prosenttimäärä ei saa ylittyä ennen
pilleröintiä,
tai
b) jos kyseessä on käsittelemätön siemen:
- se tulee virallisesti pakata tavalla, joka
varmistaa sen että ei ole riskiä Beet necrotic
yellow vein virus -kasvintuhoojan
leviämisestä,
ja

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

- se on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,
joka täyttää kohdassa a) annetut edellytykset
ja jota on toimitettu sellaisille
jalostuslaitoksille, joilla on virallisesti
hyväksytty ja tarkastettu
jätehuoltojärjestelmä Beet necrotic yellow
vein virus -kasvintuhoojan leviämisen
estämiseksi,
tai
c) siemen on tuotettu kasveista jotka on
viljelty alueella, jolla tiedetään, ettei siellä
esiinny Beet necrotic yellow vein virus kasvintuhoojaa.

28. Suvun Gossypium siemenet

Virallinen lausunto siitä, että:

EL

a) siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan
poistamiseksi,
ja
b) yhtään Glomerella gossypii Edgerton kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikalla viimeksi päättyneen
kasvukauden alun jälkeen, ja että edustava
näyte on tutkittu ja osoitettu vapaaksi tästä
kasvintuhoojasta.

28.1. Suvun Gossypium siemenet

Virallinen lausunto, että siemen on käsitelty
hapolla nukkapinnan poistamiseksi.

EL, ES (Andalusia, Katalonia,
Extre-madura, Murcia,
Valencia)

29. Suvun Mangifera siemenet

Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Sternochetus mangifera Fabricius kasvintuhoojasta.

ES (Granada ja Malaga), PT
(Alentejo, Algarve ja Madei-ra)

30. Käytetyt maatalouskoneet

a) koneet on puhdistettu ja ne ovat vailla
maa-ainesta ja kasvijätteitä silloin kun ne
tuodaan tuotantopaikoille, joissa juurikkaita
viljellään,

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

tai
b) koneet tulevat alueelta, josta tiedetään,
ettei siellä esiinny Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojaa.
31. Espanjasta, Ranskasta (lukuun
ottamatta Korsikaa) tai Kyprokselta tai
Italiasta peräisin olevat sukujen Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 30.1 on säädetty tarkoitetuista
hedelmistä:

EL, FR (Korsika), MT, PT
(lukuun ottamatta Madeiraa).

hybridien hedelmät
a) hedelmien on oltava vailla lehtiä ja
kantoja, tai
b) jos hedelmissä on lehdet tai kannat,
virallinen lausunto, että lehdet on pakattu
suljettuihin astioihin, jotka on virallisesti
sinetöity ja pysyvät sinetöityinä kuljetuksen
ajan läpi suoja-alueen, joka on määrätty
niiden hedelmien osalta, ja ne on
varustettava kasvipassissa ilmoitettavalla
erotettavissa olevalla merkillä.
32. Suvun Vitis L. kasvit hedelmiä ja
siemeniä lukuunottamatta

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 15
kohdassa, liitteessä IV olevan A osan II
jakson 17 kohdassa ja liitteessä IV olevan B
osan 21.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin
sovellettavia säännöksiä, asiaa koskeva
virallinen lausunto siitä, että:

a) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu
sellaisessa maassa sijaitsevalla
tuotantopaikalla, jossa Grapevine
flavescence dorée MLO -organismia ei
tiedetä esiintyvän;
tai
b) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu
sellaisella alueella sijaitsevalla
tuotantopaikalla, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on vahvistanut
asiaankuuluvien kansainvälisten standardien
mukaisesti vapaaksi Grapevine flavescence
dorée MLO-organismista;
tai
c) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu
Tšekissä, Ranskassa (Champagne-Ardenne,
Lorraine ja Alsace) tai Italiassa (Basilicata);
tai
d) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu
tuotantopaikalla, jossa

aa) ei ole havaittu Grapevine flavescence
dorée MLO-organismin aiheuttamia oireita
emokasveissa kahden viimeksi päättyneen
kasvukauden alun jälkeen; ja

bb) joko

CZ, FR (Champagne-Ardenne,
Lorraine ja Alsace), IT
(Basilicata)

i) ei ole todettu Grapevine flavescence
dorée MLO-organismin aiheuttamia
oireita tuotantopaikan kasveissa; tai
ii) kasveille on tehty kuumavesikäsittely vähintään 50 oC:ssa 45
minuutin ajan Grapevine
flavescence dorée MLOorganismin hävittämiseksi.

(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte,
Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon maakuntaa ja Padovan
maakunnan kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan
maakunnan alue etelään valtatiestä A4).
__________

LIITE V
KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOILLE ON TEHTÄVÄ
KASVINTERVEYSTARKASTUS

A osa
EU:N ALUEELTA PERÄISIN OLEVAT TAVARAT, JOILLE ON TEHTÄVÄ
KASVINTERVEYSTARKASTUS TUOTANTOPAIKALLA JA JOTKA TULEE VARUSTAA
KASVIPASSILLA

I

Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka koko EU:n alueelle

1. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.1. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ei kuitenkaan Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.
1.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajien Beta vulgaris L. ja Humulus lupulus L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä.
1.3. Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat suvun Solanum L. kasvit tai niiden hybridit.
1.4. Sukujen Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. sekä niiden hybridien ja suvun Vitis L. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä.
1.5. Sen lisäksi, mitä kohdassa 1.6 on säädetty tarkoitetusta kasvista, suvun Citrus L. kasvit ja niiden hybridit,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.
1.6. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja
kantoineen.
1.7. Puutavara*, kun se:
a) kuuluu kokonaan tai osittain sukuun Platanus L., mukaan lukien puu, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa,
ja
b) vastaa jotakin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä sekä yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta
1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:
CN-koodi
4401 10 00
4401 22 00
ex 4401 30 90
4403 10 00
ex 4403 99

ex 4404 20 00

Tavarankuvaus
Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
Puujäte ja -tähteet (lukuun ottamatta sahanpurua), muuna kuin pölkkyinä,
briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suojaaineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu.
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua
trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä
(Fagus lajit)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta.
Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit.

ex 4407 99

Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua
trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä
(Fagus lajit)] oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu
tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus
on yli 6 mm.
* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai
osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei
erikseen toisin mainita.
2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuotantoa
harjoittaville toimijoille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia tavaroita
2.1. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit: Abies Mill., Apium graveolens L.,
Argyranthemum, Aster, Brassica, Castanea Mill., Cucumis, Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. ja sen
hybridit, Exacum, Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. kaikki New Guinea-hybridien
lajikkeet, Lactuca, Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L.,
Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. ja Verbena L., lukuun ottamatta siemeniä, ja muut
istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit, ei kuitenkaan heimoon Gramineae kuuluvat, lukuun
ottamatta sipuleita, juurimukuloita, juurakoita, siemeniä ja mukuloita.
2.2. Istutettaviksi tarkoitetut muut kuin kohdassa 1.3. mainitut heimon Solanaceae kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä.
2.3. Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun Persea ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai
kasvualustassa.
2.4.

- Istutettavaksi tarkoitetut lajien Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ja Allium schoenoprasum L.
siemenet ja sipulit ja istutettaviksi tarkoitetut lajin Allium porrum L. kasvit,
- lajin Medicago sativa L. siemenet,
- lajien Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ja suvun Phaseolus L.
siemenet.

3. Istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit ja -mukulat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaiselle toimijalle
seuraavista suvuista ja lajeista: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow',
Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L. miniatyyrilajikkeet sekä niiden
hybridit kuten Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort. ja Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L.,
Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. ja Tulipa L.
II

Tavarat, joiden mukana sellaiset kasvintuhoojat voivat helposti levitä, jotka ovat uhka tietyille
suoja-alueille, ja joilta vaaditaan kutakin suoja-aluetta koskeva kasvipassi kyseistä tavaraa suojaalueelle vietäessä ja siellä kuljetettaessa

Sen lisäksi, mitä on säädetty I jaksossa tarkoitetuista tavaroista:
1. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1.1 Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. kasvit.
1.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Populus L. ja lajin Beta vulgaris L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä.
1.3. Seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ja Vitis L.

1.4. Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.
1.5. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L. mukulat.
1.6. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit.
1.7. Juurikkaasta (Beta vulgaris L.) peräisin oleva maa-aines ja steriloimaton jäte.
1.8. Sukujen ja lajien Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium ja Phaseolus vulgaris L. siemenet.
1.9. Suvun Gossypium hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla, lajin Vitis L.kasvien hedelmät.
1.10. Puutavara*, kun se:
(a) kuuluu kokonaan tai osittain seuraaviin kasviryhmiin
- havupuut (Coniferales), lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa,
- suku Castanea Mill., lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa
ja
(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:
CN-koodi
4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
ex 4401 30
ex 4403 10 00
ex 4403 20
ex 4403 99

ex 4404
4406
ex 4407 10
ex 4407 99

Tavarankuvaus
Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Havupuu lastuina tai hakkeena.
Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
Puujäte ja -tähteet (lukuun ottamatta sahanpurua), muuna kuin pölkkyinä, briketteinä,
rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suojaaineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
Havupuuta oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, jota ei ole käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla.
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)]
oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu,
lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsiteltyä puuta.
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät
ja -kepit.
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.
Havupuu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi
sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm.
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva
puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm.

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai
osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei
erikseen toisin mainita.
1.11. Suvun Castanea Mill. ja havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori.
2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuotantoa
harjoittaville toimijoille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia tavaroita

2.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Begonia L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja
istutettaviksi tarkoitetut lajin Euphorbia pulcherrima Willd. ja sukujen Ficus L. ja Hibiscus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä.
________

B osa
EU:N ULKOPUOLELTA PERÄISIN OLEVAT MAAHANTUOTAVAT TAVARAT JOILLE ON TEHTÄVÄ
KASVINTERVEYSTARKASTUS ALKUPERÄ- TAI LÄHETTÄJÄMAASSA JA JOTKA TULEE VARUSTAA
KASVINTERVEYDESTÄ ANNETULLA TODISTUKSELLA
I

Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka koko EU:n alueelle

1.

a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä,
b) mutta mukaan lukien siemenet heimoista Cruciferae, Gramineae ja suvusta Trifolium, kun niiden
alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti ja Uruguay ja sukujen Triticum, Secale ja x
Triticosecale siemenet, kun niiden alkuperämaa on Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan,
Etelä-Afrikka ja USA sekä sukujen ja lajien Capsicum, Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza, Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium
cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Phaseolus L. siemenet.

2. Kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:
- suvuista Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait,
Phoenix., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja heimon Orchidaceae leikkokukat,
- havupuut (Coniferales),
- laji Acer saccharum Marsh., peräisin USA:sta ja Kanadasta,
- suku Prunus L., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista,
- sukujen Aster,, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, peräisin Euroopan
ulkopuolisista valtioista,
- lajin Apium graveolens L. ja suvun Ocimum L. lehtivihannekset.
3. Seuraavien kasvien tuoreet hedelmät ja marjat:
- suvut Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Momordica L. ja Solanum melongena L.
- Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvut Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill.,
Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ja Vaccinium L.
4. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat.
5. Erillinen puun kuori:
- havupuut (Coniferales), Euroopan ulkopuolisista valtioista
- suvut ja lajit Acer saccharum Marsh, Populus L. ja Quercus L. lukuun ottamatta lajia Quercus suber L.
6. Puutavara* kun se:
a) kokonaan tai osittain kuuluu seuraaviin kasviryhmiin, lukuun ottamatta liitteen IV A osan I jakson kohdassa
2 määriteltyä puista pakkausmateriaalia:
- suku Quercus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
peräisinUSA:sta, lukuun ottamatta CN-koodiin 4416 00 00 kuuluva ja b) alakohdassa tarkoitetun kuvauksen
täyttävää puutavaraa, josta on olemassa kirjallinen tieto siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu
lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,
- suku Platanus L, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin
USA:sta tai Armeniasta,
- suku Populus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin
Amerikan mantereen valtioista,
- laji Acer saccharum Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
peräisin USA:sta tai Kanadasta,
- havupuut (lahko Coniferales), mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, Kzakstanista, Venäjältä ja Turkista,
ja
(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:
CN-koodi
4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
4401 30 10

Tavarankuvaus
Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Havupuu lastuina tai hakkeena.
Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
Sahanpuru.

ex 4401 30 90

Muu puujäte ja -tähteet, ei kuitenkaan pölkkyinä, briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa
muodossa.
4403 10 00
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suojaaineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
4403 20
Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu.
4403 91
Tammea (Quercus lajit) oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
ex 4403 99
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva
raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, lukuun
ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta.
ex 4404
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja
-kepit.
4406
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.
4407 10
Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai
viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 6 mm.
4407 91
Tammea (Quercus lajit) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped),
tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus
on yli 6 mm
ex 4407 99
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva
puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus yli 6 mm.
4415
Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli ja
johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset
kuormauslavojen lavakaulukset.
4416 00 00
Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös
tynnyrin kimmet.
9406 00 20
Tehdasvalmisteiset puurakennukset.
* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain,
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin
mainita.
Kuormalavoilta ja laatikkokuormalavoilta (CN-koodi 4415 20:sta) ei vaadita terveystodistusta, kun ne vastaavat
standardia 'UIC-pallets' ja ovat sen mukaisesti merkityt.
7.

a) Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä
orgaanisista aineista kuten kasvinosista, mukaan lukien turve- tai puunkuoripitoinen humus, lukuun ottamatta
yksinomaan turpeesta koostuvaa.
b) Kiinteä tai kasvien mukana tuleva maa-aines tai kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain a) -kohdassa
määritellystä aineksesta tai koostuu osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineksesta, jonka
tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin jostakin seuraavista valtioista:
- Turkki,
- Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Venäjä, Ukraina,
- muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Algeria, Egypti, Israel, Libya, Marokko ja Tunisia.

8. Sukujen Triticum, Secale ja X Triticosecale jyvät, jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Iranista, Irakista,
Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta tai USA:sta.
II

Tavarat, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä ja jotka ovat uhka tietyille suoja-alueille

Sen lisäksi, mitä on säädetty I jaksossa tarkoitetuista tavaroista:
1. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit.
2. Juurikkaasta (Beta vulgaris L.) peräisin oleva maa-aines ja steriloimaton jäte.

3. Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.
4. Seuraavien sukujen ja lajien kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.
5. Sukujen Dolichos Jacq. ja Mangifera ja lajien Beta vulgaris L. ja Phaseolus vulgaris L. siemenet.
6. Suvun Gossypium siemenet ja hedelmät (siemenkodat) sekä puhdistamaton puuvilla.
6. a) lajin Vitis L. kasvien hedelmät.
7. Puutavara*, kun se:
(a) on kokonaan tai osittain havupuuta (Coniferales), lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa, joka on peräisin
EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista, ja suvun Castanea Mill. puuta, lukuun ottamatta kuoretonta
puutavaraa
ja
b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:
CN-koodi
4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
ex 4401 30
ex 4403 10 00
ex 4403 20
ex 4403 99

ex 4404
4406
4407 10
ex 4407 99

4415
9406 00 20

Tavarankuvaus
Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Havupuu lastuina tai hakkeena.
Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
Puujäte ja -tähteet (lukuun ottamatta sahanpurua), ei kuitenkaan pölkkyinä, briketteinä,
rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.
Raakapuu, joka on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suojaaineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta
tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva
raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, lukuun
ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta.
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja
-kepit.
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.
Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai
viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu ja päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 6 mm.
Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva
puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu,
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 6 mm.
Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit ja -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli
ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset
kuormauslavojen lavakaulukset.
Tehdasvalmisteiset puurakennukset.

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain,
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin
mainita.
Kuormalavoilta ja laatikkokuormalavoilta (CN-koodi 4415 20:sta) ei vaadita terveystodistusta, kun ne vastaavat
standardia 'UIC-pallets' ja ovat sen mukaisesti merkityt.
8. Suvun Eucalyptus L'Hérit kasvinosat.
9. Havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista.
__________

LIITE VI

VAADITTAVAT KASVIPASSITIEDOT JA MERKINNÄT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Merkintä: ”EY-kasvipassi”
Jäsenvaltion nimi tai tunnus, joka on SFS-ISO standardin 1 mukainen kaksi- tai kolmikirjaiminen tai
kolminumeroinen tunnus
Jäsenvaltion kasvinsuojeluviranomaisen nimi tai koodi
Kasvinsuojelurekisterinumero
Erän, lähetyslistan tai kauppalaskun numero
Kasvin tai kasvien tieteellinen nimi
Kasvien tai kasvituotteiden määrä
Suoja-aluemerkintä ”ZP” 2 , jos tavara markkinoidaan suoja-alueella. Lisäksi sen jäsenvaltion ja alueen
nimi tai tunnus, jonka suoja-aluevaatimukset tavaraerä täyttää. Jos suoja-alue kattaa koko jäsenvaltion
alueen, riittää pelkkä jäsenvaltion nimi tai tunnus
Korvaavan kasvipassin merkintä ” RP”2 tarvittaessa ja alkuperäisen tuottajan tai markkinoijan
rekisterinumero sekä alkuperämaan nimi tai tunnus
Kasvinterveystodistuksen korvaavaan kasvipassiin merkitään erän kasvinterveystodistuksen numero ja
sen myöntäneen maan tunnus.
_____________

1

Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvistama standardi
Lyhenteet on määritelty komission direktiivissä 92/105/ETY: ZP on lyhenne ”zona protecta”, joka tarkoittaa suojaaluetta ja RP on lyhenne ”replacement passport”, joka tarkoittaa korvaavaa kasvipassia.

2

LIITE VII
KASVINTERVEYSTODISTUSTEN JA JÄLLEENVIENTITODISTUSTEN MALLIT
MAASTAVIENTI
Jäljempänä olevat maastaviennissä käytettävät todistusmallit on määrätty seuraavilta osin:
- teksti,
- muoto,
- ruutujen sijainti ja mitat,
- paperin väri (valkoinen) ja
- painetun tekstin väri (kasvinterveystodistuksen teksti on vihreä ja jälleenvientitodistuksen väri on ruskea).
Selitykset:
1. Ruutu 2
Todistusten yläkulmassa olevaan viitteeseen kuuluu:
- maininta "EY",
- jäsenvaltion tunnus,
- yksittäisen todistuksen tunnistusmerkintä, joka koostuu numeroista tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä, jolloin
kirjaimet kuvaavat sen kyseisen jäsenvaltion maakuntaa, aluetta jne., jossa todistus on annettu.
2. Numeroimaton ruutu
Tämä ruutu on varattu hallinnolle.
3. Ruutu 8
"Pakkauksen luonteella" tarkoitetaan pakkaustyyppiä.
4. Ruutu 9
Määrä ilmaistaan joko lukumääränä tai painona.
5. Ruutu 11
Jos tämä tila ei riitä lisätiedoille, tekstiä voi jatkaa kääntöpuolelle.

MAAHANTUONTI
Jäljempänä olevat maahantuonnissa hyväksyttävät todistusmallit ovat:
- kasvinterveystodistuksen malli,
- jälleenvientitodistuksen malli,
- kasvinterveystodistuksen malli (voimassa 31.12.2009 saakka), sekä
- jälleenvientitodistuksen malli (voimassa 31.12.2009 saakka).

KASVINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI
Nro ..............
Laatija: .........................................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio
Vastaanottaja: ...........................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio(t)
I. Lähetyksen kuvaus
Viejän nimi ja osoite: .............................................................................................................................................................
Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ...............................................................................................................................
Pakkausten määrä ja kuvaus: .................................................................................................................................................
Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................
Alkuperäpaikka: .....................................................................................................................................................................
Ilmoitettu kuljetusväline: .......................................................................................................................................................
Ilmoitettu saapumispaikka: ....................................................................................................................................................
Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................
Kasvien kasvitieteelliset nimet: .............................................................................................................................................
Täten todistetaan, että tässä todistuksessa kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet on tarkastettu ja/tai
testattu tarkoituksenmukaisia virallisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi tuojana toimivan sopimuspuolen
tarkentamista karanteenia edellyttävistä kasvintuhoojista ja niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen
voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, myös niiden vaatimusten mukaisia, jotka koskevat säänneltyjä
kasvintuhoojia, jotka eivät edellytä karanteenia.
Ne katsotaan käytännössä vapaiksi kaikista muista kasvintuhoojista (*).
II. Lisäilmoitus
III. Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi
Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ...........................................
Kesto ja lämpötila ..................................................................................................................................................................
Pitoisuus .................................................................................................................................................................................
Lisätietoja ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Myöntämispaikka ......................................................................
Valtuutetun virkailijan nimi ......................................................
(Organisaation leima)
Päiväys ..................................

..........................................
(Allekirjoitus)

________________________________________________________________________________________________
Tämän todistuksen osalta ei voi sälyttää taloudellista vastuuta ................................................................... (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen
virkailijoille tai edustajille (*).

______________________
(*) Vapaaehtoinen lauseke.

JÄLLEENVIENTITODISTUKSEN MALLI
Nro ..............
Laatija:
kasvinsuojeluorganisaatio ....................................................................................(jälleenviejänä toimivan sopimuspuolen)
kasvinsuojeluorganisaatio(t) .........................................................................................(tuojina toimivien sopimuspuolten)
I. Lähetyksen kuvaus
Viejän nimi ja osoite: .............................................................................................................................................................
Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ...............................................................................................................................
Pakkausten määrä ja kuvaus: .................................................................................................................................................
Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................
Alkuperäpaikka: .....................................................................................................................................................................
Ilmoitettu kuljetusväline: .......................................................................................................................................................
Ilmoitettu saapumispaikka: ....................................................................................................................................................
Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................
Kasvien kasvitieteelliset nimet: .............................................................................................................................................
Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet tuotiin (mihin - jällenviejänä
toimiva osapuoli) .............................. (mistä - alkuperämaana oleva sopimuspuoli) .............................. kasvien
terveystodistuksella nro ..............., (*) alkuperäinen □ oikeaksi todistettu jäljennös □ joka on liitetty tähän todistukseen;
ne on pakattu □ jälleenpakattu □ alkuperäisiin □ (*) uusiin □ säiliöihin; alkuperäisen kasvien terveystodistuksen □ ja
lisätarkastuksen □ perusteella niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien
kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia; ja .............................. (jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) tapahtuneen
varastoinnin aikana lähetykselle ei ole aiheutunut riskiä kasvintuhoojien aiheuttamasta saastumisesta taikka tartunnasta.
II. Lisäilmoitus
III. Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi
Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ...........................................
Kesto ja lämpötila ..................................................................................................................................................................
Pitoisuus .................................................................................................................................................................................
Lisätietoja ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Myöntämispaikka ......................................................................
Valtuutetun virkailijan nimi ......................................................
(Organisaation leima)
Päiväys ..................................

..........................................
(Allekirjoitus)

________________________________________________________________________________________________
Tämän todistuksen osalta ei voi sälyttää taloudellista vastuuta ................................................................... (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen
virkailijoille tai edustajille (**).
_______________________
(*) Rasti oikeaan kohtaan □.

(**) Vapaaehtoinen lauseke.

KASVINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI (voimassa 31.12.2009 saakka)
Nro ..............
Laatija: .........................................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio
Vastaanottaja: ...........................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio(t)
Lähetyksen kuvaus
Viejän nimi ja osoite: .............................................................................................................................................................
Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ...............................................................................................................................
Pakkausten määrä ja kuvaus: .................................................................................................................................................
Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................
Alkuperäpaikka: .....................................................................................................................................................................
Ilmoitettu kuljetusväline: .......................................................................................................................................................
Ilmoitettu saapumispaikka: ....................................................................................................................................................
Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................
Kasvien kasvitieteelliset nimet: .............................................................................................................................................
Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet on tarkastettu
tarkoituksenmukaisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi karanteenia edellyttävistä kasvintuhoojista ja
käytännössä vapaiksi kaikista muista kasvintuhoojista ja että niiden katsotaan noudattavan tuovan maan voimassa olevia
kasvinsuojelullisia säännöksiä.
Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi
Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ...........................................
Kesto ja lämpötila ..................................................................................................................................................................
Pitoisuus .................................................................................................................................................................................
Lisätietoja ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Lisäilmoitus ...........................................................................................................................................................................
Myöntämispaikka ......................................................................
Valtuutetun virkailijan nimi ......................................................
(Organisaation leima)
Päiväys ..................................

..........................................
(Allekirjoitus)

________________________________________________________________________________________________
Tämän todistuksen osalta ei voi sälyttää taloudellista vastuuta ................................................................... (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen
virkailijoille tai edustajille (*).
______________________
(*) Vapaaehtoinen lauseke.

JÄLLEENVIENTITODISTUKSEN MALLI (voimassa 31.12.2009 saakka)
N:o ..............
Laatija: .......................................................................................(jälleenviejänä toimivan maan) kasvinsuojeluorganisaatio
.........................................................................................(tuojana toimivan maan tai maiden) kasvinsuojeluorganisaatio(t)
Lähetyksen kuvaus
Viejän nimi ja osoite: .............................................................................................................................................................
Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ...............................................................................................................................
Pakkausten määrä ja kuvaus: .................................................................................................................................................
Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................
Alkuperäpaikka: .....................................................................................................................................................................
Ilmoitettu kuljetusväline: .......................................................................................................................................................
Ilmoitettu saapumispaikka: ....................................................................................................................................................
Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................
Kasvien kasvitieteelliset nimet: .............................................................................................................................................
Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet tuotiin (mihin - jällenviejänä
toimiva maa) .............................. (mistä - alkuperämaa) .............................. kasvien terveystodistuksella N:o ...............,
(*) alkuperäinen □ oikeaksi todistettu jäljennös □ joka on liitetty tähän todistukseen; ne on pakattu □ jälleenpakattu □
alkuperäisiin □ (*) uusiin □; säiliöihin; alkuperäisen kasvien terveystodistuksen □ ja lisätarkastuksen □, perusteella
niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia; ja
.............................. (jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) tapahtuneen varastoinnin aikana lähetykselle ei ole aiheutunut
riskiä kasvintuhoojien aiheuttamasta saastumisesta taikka tartunnasta.
Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi
Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ...........................................
Kesto ja lämpötila ..................................................................................................................................................................
Pitoisuus .................................................................................................................................................................................
Lisätietoja ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Lisäilmoitus ...........................................................................................................................................................................
Myöntämispaikka ......................................................................
Valtuutetun virkailijan nimi ......................................................
(Organisaation leima)
Päiväys ..................................

..........................................
(Allekirjoitus)

________________________________________________________________________________________________
Tämän todistuksen osalta ei voi sälyttää taloudellista vastuuta ................................................................... (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen
virkailijoille tai edustajille (**).
_______________________
(*) Rasti oikeaan kohtaan □.

(**) Vapaaehtoinen lauseke.

__________

LIITE VIII
MAAHANTUONTIPAIKAT
1. Liitteessä V B tarkoitetun tavaran maahantuonti on sallittu vain seuraavien tullitoimipaikkojen kautta:
1.1 (maa- ja meriraja)
Hamina, Helsinki, Kotka, Oulu, Pori, Raahe ja Turku
1.2 (maa- ja meriraja)
Kaskinen, Kemi, Kokkola, Pietarsaari, Rauma
1.3 (maaraja)
Karigasniemi, Lappeenranta, Niirala, Nuijamaa, Näätämö/Neiden, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius
1.4 (ilmaraja)
Tampere, Turku ja Vantaa.
2. Liitteen IV A I osassa sekä liitteen V B I osan 6 kohdassa tarkoitettua Venäjältä peräisin olevaa puutavaraa
saa kuitenkin maahantuoda myös seuraavien tullitoimi- ja rajanylityspaikkojen kautta:
(meriraja)
Eckerö, Hanko, Inkoo, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Loviisa, Långnäs, Merikarvia, Pietarsaari, Porvoo, Rauma ja
Uusikaupunki
(maaraja)
Haapavaara, Imatra, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kortesalmi, Kurvinen, Leminaho, Lieksan Inari,
Onkamo, Parikkala, Puitsi, Raate, Raja-Jooseppi, Rajakangas, Ruohovaara, Salla, Uukunniemi, Valkeavaara ja
Virtaniemi.

__________

LIITE IX
KASVINTERVEYDELLINEN SIIRTOASIAKIRJA
2. KASVINTERVEYDELLINEN SIIRTOASIAKIRJA

1. Komission direktiivin 2004/103/EY 1 artiklan 3 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu kasvinterveydellinen
siirtoasiakirja

N:o EY/...../..... (1)

3. Lähetyserän tunnistetiedot (2) - Lähetys sisältää kasvien terveyden kannalta merkityksellisiä tuotteita
Kasvit, kasvituotteet tai muut kohteet (Taric-koodein): ............................................................................................................
Vaadittujen kasvinterveydellisten asiakirjojen viitenumerot: ....................................................................................................
Myöntävä valtio: ........................................................................................................................................................................
Myöntämispäivä: ........................................................................................................................................................................
Erityiset tuntomerkit, numerot, pakkausten määrä, paino (paino/yksikkö): ..............................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Vaadittujen tulliasiakirjojen viitenumerot: .................................................................................................................................
4. Maahantuojan virallinen rekisteröintinumero: ..........................................................................................................................
Minä, allekirjoittanut maahantuoja, pyydän täten toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan viralliset tunnistustarkastukset ja
kasvien terveystarkastukset edellä mainituille kasveille, kasvituotteille tai muille kohteille jäljempänä olevassa luettelossa
mainitussa hyväksytyssä tarkastuspaikassa ja sitoudun noudattamaan vastaavan viranomaisen määräämiä sääntöjä ja
menettelyjä.
Päivämäärä, maahantuojan nimi ja allekirjoitus:.......................................................................................................................
5.1

Saapumispaikka:

5.2 Saapumispaikan viranomaisen vahvistus (päiväys, nimi, leima ja allekirjoitus):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

6. Hyväksytty tarkastuspaikka/hyväksytyt tarkastuspaikat (3)
A- .............................................................................

B- (korvaa A:n) ............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat siirretään edellä mainittuun tarkastuspaikkaan (mainittuihin tarkastuspaikkoihin) seuraavien
viranomaisten välisen sopimuksen mukaisesti (4):
............................................................................................................................................................................................................
Erää ei saa siirtää muuhun kuin edellä lueteltuun paikkaan, jollei siirtoa ole virallisesti hyväksytty.

7. Asiakirjojen tarkastus

□

8. Tunnistustarkastus

□

9. Kasvien terveystarkastus

□

Paikka ja päiväys ...............................

Paikka ja päiväys ................................

Paikka ja päiväys .................................

Nimi: .................................................

Nimi: ...................................................

Nimi: ...................................................

Leima ja allekirjoitus:

Leima ja allekirjoitus:

Leima ja allekirjoitus:

10.
□

Päätös:
Vapautus.

Paikka ja päiväys ..............................................................................................................................................
Nimi: ..............................................................................................................................................................
Leima ja allekirjoitus:

EY:n kasvipassin (sarja-, viikko- tai erä-) numero, jos sellainen on ........................................................................................
□ Viralliset toimenpiteet
□ Tuontikielto

□ Hävittäminen

□ Siirto yhteisön ulkopuolelle

□ Karanteeniaika

□ Haitallisten/saastuneiden tuotteiden poisto

□ Muu asianmukainen käsittely

Huomioita: ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(1)

Maakoodi tai -numero.

(2)

Täyttäkää kohta tai lisätkää viittaus kasvien terveystodistukseen, jonka on oltava liitteenä.

(3)

Merkitkää joko "C" (direktiivin 2000/29/EY 13 c artiklan 2 kohdan c alakohta) tai "D" (direktiivin
2000/29/EY 13 c artiklan 2 kohdan d alakohta).

(4)

Tarvittaessa selvitys jäsenvaltioiden viranomaisten välisestä sopimuksesta, joka voidaan tehdä joko tapaus
kerrallaan tai pitempää ajanjaksoa varten.

________

LIITE X
KANSAINVÄLISEN KASVINSUOJELUTOIMENPIDESTANDARDIN (ISPM) NRO 15
(GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONAL
TRADE) MUKAINEN MERKINTÄ PUISELLE PAKKAUSMATERIAALILLE
A)
A

Selitys:
FI = käsittelymaa
FI-XXXX
HT/KD DB

XXXXX = merkinnänhaltijan
tunnusnumero
HT/KD =
kuumennuskäsittely/uunikuivaus
HT= kuumennuskäsittely
DB = kuorinta

B)
Selitys:
FI = käsittelymaa
FI-KTTK-XXXP
HT/KD DB
200X

XXXP = merkin käyttäjän
tunnusnumero
HT/KD =
kuumennuskäsittely/uunikuivaus
HT= kuumennuskäsittely
DB = kuorinta

C)
Selitys:
FI-KTTK0000PXXX
HT/KD DB
200X

FI = käsittelymaa
0000PXXX = merkin käyttäjän
tunnusnumero
HT/KD =
kuumennuskäsittely/uunikuivaus
HT= kuumennuskäsittely
DB = kuorinta

____________________
Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta
Käyntiosoite
Postiosoite
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