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IIIB, IV ja V
Valtuutussäännökset
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,
kumotaan kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (17/08) 18 §, ja
muutetaan 5 § 1 mom. sekä 43 § ja liitteet I, II, III B, IV ja V sellaisina kuin niistä ovat
mainitut liitteet asetuksessa 13/14,
seuraavasti:

5 §
Kasvinterveystodistus

Kasvinterveyslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun, maahantuotavalle tai maasta
vietävälle tavaralähetykselle annettavan kasvinterveystodistuksen mallit ovat tämän
asetuksen liitteessä VII.

---------------------------

43 §
Tullille siirrettävät valvontatehtävät

Unionin ulkopuolelta Suomeen 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 Tulli.

Tullin 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.

Tulli valvoo lisäksi, että unionin ulkopuolelta Suomeen matkustajan
henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat, paketteina yksityishenkilöille lähetetyt,
kuljetuspalveluna tuotavat tai postitse, puhelimella tai verkossa tilatut ja
yksityishenkilöille lähetetyt kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joilta vaaditaan
kasvinterveystodistus, on varustettu kyseisellä todistuksella. Lisäksi Tulli valvoo,
että edellä mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, jotka ovat
maahantuontikiellossa, tuontikieltoja noudatetaan.

_____________________________

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

erityisasiantuntija Taina Sahin



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)
1.1 Agrilus anxius Gory
1.2 Agrilus planipennis Farmaire
1.3 Anthonomus eugenii Cano
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
6. Arrhenodes minutus Drury
6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.)
7. Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) seuraavien virusten siirtäjinä:

(a) Bean golden mosaic virus
(b) Cowpea mild mottle virus
(c) Lettuce infectious 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)
10.0 Dendrolimus sibiricus Tsehetverikov
10.1 Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
10.5 Diaphorina citri Kuway
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1 Hirschmanniella spp., muut kuin Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey
11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham)
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)
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.)
19.2 Saperda candida Fabricius
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 Macquart
(d) Anastrepha suspensa (Loew)
(e) Dacus ciliatus Loew
(f) Dacus cucurbitae Coquillett
(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 (Karsch)
(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)

25,1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
26. Xiphinema americanum Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bakteerit
0.1 Candidatus Liberibacter spp., joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing –tautia/sitruspuiden

kellastumistautia
2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1 Xanthomonas citri pv. citri

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
10. Mycosphaerella larici-leptolepis lto et al.
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
13. Phyllosticta solitaria Ellis& Everhart
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

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
(f) Potato virus T
(g) Perunan A, M, S, V, X ja Y (mukaan lukien Yo, 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) Peach X-disease mycoplasm
(h) Peach yellows mycoplasm
(i) Plum line pattern virus (amerikkalainen)
(j) Raspberry leaf curl virus (amerikkalainen)
(k) Strawberry latent "C" virus
(l) Strawberry vein banding virus
(m) Strawberry witches' broom mycoplasm
(n) 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
6. 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) Squash leaf curl virus
(f) Euphorbia mosaic virus
(g) Florida tomato virus

e) 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
0.01 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
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. Popillia japonica Newman
8.1 Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Bakteerit
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

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
2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi
3. Pear decline mycoplasm

__________



B osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ SUOJA-
ALUEILLA

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Kasvintuhoojat Suoja-alueet
1. Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot) FI, IE, PT (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

Minho ja Trás-os-Montes), SE, UK

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IE, UK

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

FI, LV, PT (Azorit), SI, SK

PT (Azorit)

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)

5. Thaumatopoea processionea L. IE, UK (lukuun ottamatta seuraavia alueita: Barnet, Brent,
Bromley, Camden, City of London, City of Westminster,
Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom ja Ewell District,
Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey,
Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington &
Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton,
Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District,
Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District,
Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire ja
Woking)

b) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhoojat Suoja-alueet
1.Beet necrotic yellow vein virus FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)

2.Tomato spotted wilt virus 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

Kasvintuhoojat Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Aculops fuchsiae Keifer 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) Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

4. Anthonomus signatus (Say) Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

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

6. Aphelenchoides besseyi Christie (1) Suvun Oryza siemenet

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

9. Carposina niponensis Walsingham Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun
ottamatta 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. 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

1 Aphelenchoides besseyi Christie ei esiinny suvun Oryza kasveissa yhteisön alueella



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 spp.
siemenet, jotka ovat peräisin Argentiinasta, Australiasta,
Boliviasta, Chilestä, Uudesta Seelannista ja Uruguaysta

19. Margarodes, Euroopan ulkopuoliset lajit,
kuten:

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

(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 ulkopuolisista valtioista peräisin olevat havupuukasvit
(Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä sekä
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, sekä
heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae ja suvun Persea spp.
ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai
mukana tulevassa kasvualustassaan

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,
sekä kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen
havupuiden (Coniferales) kuori

28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny Lajin Solanum tuberosum L. mukulat

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

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
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 mays L. -siemenet

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye ja pv. oryzicola (Fang et al.)
Dye

Suvun Oryza spp. siemenet

c) Sienet

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler

(Euroopan ulkopuoliset patogeeniset
isolaatit)

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 Yhdysvalloista 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 Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevat lajin Acer saccharum
Marsh. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä 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

8. Diaporthe vaccinii Shaer Istutettaviksi tarkoitetut suvun Vaccinum spp. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes 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, mutta mukaan lukien Etelä-Amerikasta peräisin olevat
lajien Citrus reticulata Blanco ja Citrus sinensis L. Osbeck
hedelmät

10. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian
et Maire) Gordon

Suvun Phoenix spp. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

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

14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz:) Sydow &
Sydow

Istutettavaksi tarkoitetut sukujen Ulmus L ja Zelkova L. kasvit,
lukuun ottamatta 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

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

2. Black raspberry latent virus Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit

3. Blight ja vastaavat virukset 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

5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des Moul. ja
lajin Solanum lycopersicum (L.) kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

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
isolaatit)

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
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

Kasvintuhoojat Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Aphelenchoides besseyi Christie 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 sukujen Crocus L. ja Gladiolus Tourn.
ex. L. pienoislajikkeiden ja niiden hybridien kuten lajien
Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus
tubergenii hort. ja sukujen Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss
ja Tulipa L. sipulit ja juurimukulat, 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, lajin
Allium porrum L. kasvit, 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
juurimukulat sekä 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 sukujen Dendranthema (DC) Des Moul,
Dianthus L. ja Pelargonium l´Hérit. ex Ait. kasvit sekä heimon
Solanaceae kasvit lukuun ottamatta siemeniä

6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun Persea spp.
ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai
mukana tulevassa kasvualustassaan

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



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

10. Paysandisia archon (Burmeister) Istutettaviksi tarkoitetut sukuihin Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L. ,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart. ja Washingtonia Raf. kuuluvat heimon Palmae
kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm

b) Bakteerit

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus

(McCulloch) Davis et al.
Lajin Medicago sativa L. siemenet

2. Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum lycopersicum (L.) kasvit

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajin 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., kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

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 lajien Prunus persica (L.) Batsch ja
Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye

Suvun Phaseolus L. siemenet

8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al.

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum lycopersicum (L.) ja
suvun Capsicum spp. 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 Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.

& T.C. Harr.
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 Istutettaviksi tarkoitetut lajin Humulus lupulus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat
1. Arabis mosaic virus 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

6. Grapevine flavescence dorée MLO Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä



7. Plum pox virus

7.1 Potato spindle tuber viroid

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun
ottamatta siemeniä

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Solanum lycopersicum L. ja sen
hybridit, Capsicum annuum L. ja Capsicum frutescens L. kasvit
(myös siemenet) ja lajin Solanum tuberosum L. kasvit

8. Potato stolbur mycoplasm Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae 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 Uuden Guinean Impatiens hybridien
muunnokset, lajien Lactuca sativa L. ja Solanunm lycopersicum
(L.) kasvit, lajin Nicotiana tabacum L.kasvit, joista on oltava
todistus, että ne ovat tarkoitetut myytäväksi ammattimaiseen
tupakantuotantoon sekä istutettaviksi tarkoitetut lajien Solanum
melongena L. ja Solanum tuberosum L. kasvit, lukuun ottamatta
siemeniä

16. Tomato yellow leaf curl virus Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum lycopersicum (L.) kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

_________



B osa

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ
SUOJA-ALUEILLA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA

a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa
Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Suoja-alueet

1. Anthonomus grandis (Boh.) Suvun Gossypium spp. siemenet ja
hedelmät (siemenkodat) sekä puuvilla, josta
ei ole poistettu siemeniä

EL, ES (Andalusia, Katalonia,
Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Cephalcia lariciphila
(Klug)

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Larix Mill.
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

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

3. Dendroctonus micans
Kugelan

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

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

4. Gilphinia hercyniae
(Hartig)

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

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

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

EL, PT (Azorit)

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

EL, IE, UK

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

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

(c) Ips duplicatus
Sahlberg

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

EL, IE, UK

(d) Ips sexdentatus
Börner

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

CY IE, UK (Pohjois-Irlanti ja
Mansaari)



(e) Ips typographus
Heer

6.1 Paysandisia archon
(Burmeister)

6.2 Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

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

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae -heimon
sukuihin Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart. ja Washingtonia Raf. kuuluvat kasvit,
joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on
yli 5 cm

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae -heimon
lajeihin tai sukuihin Areca catechu L.,
Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.,
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata S. Watson,
Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata
(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc.,
Caryota maxima Blume, Caryota cumingii
Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L.,
Cocos nucifera L., Copernicia Mart.,
Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq.,
Howea fosteriana Becc., Jubaea chilensis
(Molina) Baill., Livistona australis
C.Martius, Livistona decora (W. Bull)
Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera
L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.)
Roxb., Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H.Wendl., Ravenea
rivularia Jum. & H.Perrier, Roystonea regia
(Kunth) O.F.Cook, Sabal palmetto (Walter)
Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus
romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. ja
Washingtonia Raf. kuuluvat kasvit, joiden
rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5
cm

IE, UK

IE, MT, UK

IE, PT (Azorit), UK

9. Sternochetus mangiferae
Fabricius

10. Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller

EU:n ulkopuolisista valtioista peräisin
olevat suvun Mangifera spp. siemenet

Istutettavaksi tarkoitetut Pinus L. -suvun
kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

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

UK

b) Bakteerit
Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Suoja-alueet

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

Lajin Phaseolus vulgaris L. ja suvun
Dolichos Jacq. siemenet

EL, ES



2. Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

3. Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et
al.

Sukujen ja lajien 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. kasvinosat,
lukuun ottamatta hedelmiä, siemeniä ja
istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, mutta
mukaan luettuna pölytykseen tarkoitettu
elävä siitepöly

Istutettaviksi tarkoitetut Prunus L. -kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

EE, ES (lukuun ottamatta
itsehallintoalueita Andalucia,
Aragòn, Castilla la Mancha, Castilla
y León, Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra ja La Rioja, sekä
Guipuzcoan maakuntaa (Baskimaa),
Lleidan maakunnan alueita
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià ja Urgell (Katalonian
itsehallintoalue), Alicanten
maakunnan alueita Alt Vinalopó ja
Vinalopó Mitjà sekä Valencian
maakunnan kuntia Alborache ja
Turís (Valencian itsehallintoalue)),
FI, FR (Korsika), IE (lukuun
ottamatta Galwayn kaupunkia), IT
(*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja
Kėdainiain kuntia (Kaunasin alue)),
LV, PT, SI (lukuun ottamatta
Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja
Notranjskan alueita sekä Lendavan
ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään
valtatiestä H4)), SK (lukuun
ottamatta Dunajská Stredan
piirikuntaa, Hronovce ja Hronské
Kľačany (Levicen piirikunta),
Dvory nad Žitavou (Nove Zámkyn
piirikunta), Málinec (Poltárin
piirikunta), Hrhov (Rožňavan
piirikunta), Veľké Ripňany
(Topoľčanyn piirikunta), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja
Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK
(Pohjois-Irlanti (lukuun ottamatta
Downin kreivikunnan townlands
Ballinran Upper, Carrigenagh
Upper, Ballinran ja Carrigenagh ja
Dunmurry Crossin vaalipiiriä
Belfastissa (Antrimin kreivikunta),
Mansaari ja Kanaalisaaret).

UK

(*) IT: Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat),
Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakuntia), Marche,
Molise, Piemonte (lukuun ottamatta Cuneon maakunnan kuntia Busca, Centallo ja Tarantasca), Sardinia, Sisilia,
Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan
maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä
Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).

c) Sienet
Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Suoja-alueet



0.0.1. Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr.

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

IE, UK

0.1. Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr

Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta
puutavaraa, erillinen kuori ja suvun
Castanea Mill. istutettavaksi tarkoitetut
kasvit

CZ IE, SE, UK

1. Glomerella gossypii
Edgerton

Suvun Gossypium spp. siemenet ja hedelmät
(siemenkodat)

EL

2. Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet

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

IE, UK (Pohjois-Irlanti)

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 Suoja-alueet

01. Candidatus Phytoplasma
ulmi

1. Citrus tristeza virus
(eurooppalaiset isolaatit)

Istutettaviksi tarkoitetut Ulmus L. -kasvit,
lukuun ottamatta siemeniä

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

UK

EL (lukuun ottamatta Argolidan ja
Chanian alueyksiköitä), MT, PT
(lukuun ottamatta Algarven,
Madeiran ja Odemiran kuntaa
Alentejossa).

2. Grapevine flavescence
dorée MLO

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä

CZ, FR (Alsace, Champagne-
Ardenne, Picardie (Aisnen
departementti), Ile de France
(Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja
Saâcy-sur-Marnen kunnat) ja
Lorraine), IT (Basilicata, Puglia ja
Sardinia)

__________



LIITE III

B osa

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN
MÄÄRÄTYILLE SUOJA-ALUEILLE

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Suoja-alueet
1. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1

ja 18 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
seuraavien sukujen ja lajien kasvit ja pölytykseen
tarkoitettu elävä siitepöly soveltuvin osin:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L. ja Sorbus L., lukuun ottamatta hedelmiä
ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat
peräisin muista EU:n ulkopuolisista valtioista kuin
Sveitsistä ja niistä valtioista, jotka on tunnustettu
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -
kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat
alueet on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen
kasvinsuojelutoimenpide-standardin (ISPM)
mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti

EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalucia,
Aragòn, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Murcia, Navarra ja La Rioja, sekä Guipuzcoan
maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnan alueita
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell
(Katalonian itsehallintoalue), Alicanten maakunnan alueita
Alt Vinalopó ja Vinalopó Mitjà sekä Valencian maakunnan
kuntia Alborache ja Turís (Valencian itsehallintoalue)), FI,
FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT
(*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja Kėdainiain kuntia
(Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan,
Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan
ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK
(lukuun ottamatta Dunajská Stredan piirikuntaa, Hronovce ja
Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou
(Nove Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn
piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín
(Trebišovin piirikunta)), UK (Pohjois-Irlanti (lukuun
ottamatta Downin kreivikunnan townlands Ballinran Upper,
Carrigenagh Upper, Ballinran ja Carrigenagh ja Dunmurry
Crossin vaalipiiriä Belfastissa (Antrimin kreivikunta),
Mansaari ja Kanaalisaaret).

2. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9,
9.1 ja 18 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
seuraavan suvun ja lajin kasvit ja pölytykseen
tarkoitettu elävä siitepöly soveltuvin osin:
Cotoneaster Ehrh., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,
silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista
EU:n ulkopuolisista valtioista kuin niistä, jotka
on tunnustettu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. -kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta
vapaat alueet on vahvistettu asianomaisen
kansainvälisen kasvinsuojelu-
toimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja
tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti

EE, ES (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalucia,
Aragòn, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Murcia, Navarra ja La Rioja, sekä Guipuzcoan
maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnan alueita
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell
(Katalonian itsehallintoalue), Alicanten maakunnan alueita
Alt Vinalopó ja Vinalopó Mitjà sekä Valencian maakunnan
kuntia Alborache ja Turís (Valencian itsehallintoalue)), FI,
FR (Korsika), IE (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia), IT
(*), LT (lukuun ottamatta Babtain ja Kėdainiain kuntia
(Kaunasin alue)), LV, PT, SI (lukuun ottamatta Gorenjskan,
Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita sekä Lendavan
ja Renče-Vogrskon kuntia (etelään valtatiestä H4)), SK
(lukuun ottamatta Dunajská Stredan piirikuntaa, Hronovce ja
Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou
(Nove Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn
piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín
(Trebišovin piirikunta)), UK (Pohjois-Irlanti (lukuun
ottamatta Downin kreivikunnan townlands Ballinran Upper,
Carrigenagh Upper, Ballinran ja Carrigenagh ja Dunmurry
Crossin vaalipiiriä Belfastissa (Antrimin kreivikunta),
Mansaari ja Kanaalisaaret).

(*) IT: Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat),
Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakuntia), Marche,



Molise, Piemonte (lukuun ottamatta Buscan, Centallon, ja Tarantascan kuntia Cuneon maakunnassa), Sardinia,
Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan
maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä
Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4).

__________





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, muu kuin sukujen Thuja L. ja Taxus L.
havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun ottamatta
seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:
- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina,

hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden

kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä
pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja
niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara,

- lajin Libocedrus decurrens Torr. puutavarana, jos
voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien
valmistusta varten lämpökäsittelemällä siten, että sen
lämpötila on noussut vähintään 82 oC:seen 7-8
vuorokauden ajaksi

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Japanista,
Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta,
Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti
a) lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila

kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56
oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi.
Käsittely 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. Kaasutus 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. Käsittely on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%),

 sekä
virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara
kuljetettiin Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella
siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen
huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä
viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun
ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna
suojapeitteellä siten, että Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojan tai sen vektorin
aiheuttama saastuminen estetään.

1.2. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales)
seuraavissa muodoissa:
- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina,

hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
ja peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean
tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista,
joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti
a) lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila

kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56
oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi.
Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen,

tai
b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston

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



sekä
virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara
kuljetettiin Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella
siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen
huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä
viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun
ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna
suojapeitteellä siten, että Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojan tai sen vektorin
aiheuttama saastuminen estetään.

1.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton suvun Thuja L. ja Taxus L. puutavara, lukuun
ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:
- kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina,

hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,
- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden

kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä
pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja
niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälyspuita, jotka
on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuisesta puusta
kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat
unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin
lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Japanista,
Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta,
Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) kuoretonta,
tai
b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus

ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen
aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelyn aikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely 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 koko puun

lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30
minuutin ajaksi. Käsittely 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. Kaasutus 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. Käsittely on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja
pitoisuus (%).

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

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita

seuraavista kasvintuhoojista:
- suku Monochamus spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit)
- suku Pissodes spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit)
- suku Scolytidae spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit).
Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun
todistuksen kohdassa ’Alkuperäpaikka’,

tai



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

- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa, riippumatta siitä käytetäänkö sitä
tosiasiallisesti pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -
pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara ,

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

b) kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus spp.
(Euroopan ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia
läpimitaltaan yli 3 mm reikiä,

tai
c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen
aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelynaikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely 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 koko puun

lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30
minuutin ajaksi. Käsittely 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. Kaasutus 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. Käsittely 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 seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus (Euroopan

ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia läpimitaltaan yli
3 mm reikiä,

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

- puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa, riippumatta siitä käytetäänkö sitä
tosiasiallisesti pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä, -
pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina, muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja –laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara,

tai
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen
aika/lämpötila -ohjelman mukaisen käsittelynaikana
laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’
tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä,

tai
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on

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



mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin muista kuin
seuraavista kolmansista maista:
- Venäjä, Kazakstan tai Turkki
- Euroopan valtiot
- Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko,

Taiwan tai Yhdysvallat, joissa Bursaphelenchus

tai
d) kemiallisesti painekyllästetty asianmukaisesti tuotteella,

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

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -
kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

tai

e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun
lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30
minuutin ajaksi. Käsittely 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 kuulumaton kokonaan tai osittain havupuista (lahko
Coniferales) saatu lastujen, hakkeen, sahanpurun tai
puujätteen muodossa oleva puutavara, joka on peräisin
seuraavista valtioista:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

- Venäjä, Kazakstan tai Turkki
- muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Japani,

Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan tai
Yhdysvallat, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään
esiintyvän

a) 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’,

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. Käsittely on
osoitettava merkitsemällä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h),

tai
e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun

lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30
minuutin ajaksi. Käsittely on merkittävä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen.



2. Puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö
sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa
pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja
niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta,
liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden
yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran
lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu
samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä
oleva puutavara, joka täyttää samat unionin kasvien
terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva
puutavara, ja joka on peräisin kolmansista maista, Sveitsiä
lukuun ottamatta.

Puisen pakkausmateriaalin on täytettävä seuraavat
vaatimukset:

- se on valmistettu  FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation
of wood packaging material in international trade)
liitteen I mukaisesta kuorettomasta puusta,

-      sille on tehty jokin edellä mainitun kansainvälisen
standardin liitteen I mukaisista hyväksytyistä
käsittelyistä, ja

- siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II
mukainen merkintä, josta käy ilmi, että puiselle
pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty
kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.

2.1. Lajin Acer saccharum Marsh. puutavara, joka on
peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, mukaan lukien
puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää
pintaa, mutta lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa
puutavaraa:

- vanerin valmistukseen tarkoitettuna puutavarana,
- lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä,

käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja
-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä,
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina
lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä
tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu
samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin
lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat
unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin
lähetyksessä oleva puutavara,

ja joka on peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.

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

2.2. Lajin Acer saccharum Marsh. vanerin valmistukseen
tarkoitettu puutavara, joka on peräisin Kanadasta tai
Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta,
joiden tiedetään olevan vapaita Ceratocystis virescens
(Davidson) Moreau -kasvintuhoojasta ja että se on tarkoitettu
vanerin valmistukseen.



2.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton suvun Fraxinus L., lajien Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puutavara,
lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina,
hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä,
käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä
ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä,
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina
lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina,
sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä
tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu
samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin
lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat
unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin
lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole
jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä
käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut
tavarat, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta,
Korean kansantasavallasta, Korean tasavallasta,
Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a) peräisin alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29
18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti
tunnustettu vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -
kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa

 tai

b) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu
laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo
kansallinen kasvinsuojeluelin

 tai

c) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että
absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan
puussa.

2.4. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen
muodossa oleva ja kokonaan tai osittain suvuista tai lajeista
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc. saatu puutavara, joka on peräisin Japanista,
Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta,
Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin
alueelta, joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu
vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta.
Alueen nimi on mainittava kasvinterveydestä annetuissa
todistuksissa.

2.5. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton sukujen ja lajien Fraxinus L., Juglans
ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
erillinen kuori tai kuoresta tehdyt tavarat, ja joka on peräisin
Japanista Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta,
Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että kuori on peräisin alueelta, joka
on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus
planipennis Fairmaire –kasvintuhoojasta. Alueen nimi on
mainittava kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa.

3. Suvun Quercus L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa
muodoissa olevaa puutavaraa:
- 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:een 20 minuutin
ajaksi,

- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä,
käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja
-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on  rakennettu

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) veistetty siten, ettei siinä ole jäljellä sen luonnollista

pyöreää pintaa
tai
b) kuoretonta, ja sen kosteuspitoisuus prosentteina kuiva-

aineesta 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. Käsittely on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’



samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin
lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat
unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin
lähetyksessä oleva puutavara,

mutta kuitenkin sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yhdysvalloista

tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä.

4.1. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva
tai kuulumaton suvun Betula L. puutavara, lukuun ottamatta
seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa:

- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina
lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä,
käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten
tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -
rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina,
lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia
sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä
ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva
puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien
terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä
oleva puutavara,

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun
luonnollista pyöreää pintaa, sekä sellaisesta
käsittelemättömästä puutavarasta tehdyt huonekalut ja muut
tavarat, ja joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista,
joissa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojaa tiedetään
esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että

a) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu
laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo
kansallinen kasvinsuojeluelin

 tai

b) puu on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että
absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan
puussa.

4.2 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton, kokonaan tai osittain suvusta Betula L. saatu
lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa oleva
puutavara.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin maasta,
jonka tiedetään olevan vapaa Agrilus anxius Gory -
kasvintuhoojasta.

4.3 Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai
kuulumaton sellaisesta suvun Betula L. -puusta saatu kuori ja
kuoresta tehdyt tavarat, joka on peräisin Kanadasta tai
Yhdysvalloista, joissa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että kuoressa ei ole puuta.

5. Suvun Platanus L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa
muodoissa olevaa puutavaraa:
- lastuinat, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä

käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja
-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan lukien sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä
puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Armeniasta,
Sveitsistä tai Yhdysvalloista

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



6. Suvun Populus L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa
muodoissa olevaa puutavaraa:
- lastuina, hakkeena, sahanpuruna ja puujätteenä,
– puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä,

käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja
-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen
luonnollista pyöreää pintaa, ja 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. Käsittely on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’
tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti
hyväksytyllä merkinnällä.

7.1.1. 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:
- Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin oleva Acer

saccharum Marsh.
- Amerikan mantereelta peräisin oleva Populus L.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) tuotettu kuoritusta pyöreäastä puusta
tai
b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus

ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen
aika/lämpötila –ohjelman käsittelyn aikana laskenut alle
20 prosenttiin

tai
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on

hyväksytty neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kaasutus 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. Kävittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuun todistukseen.

7.1.2. 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 seuraavista lajeista tai suvuista:

- Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista peräisin
oleva Platanus L.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus

ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen
aika/lämpötila – ohjelman käsittelyn aikana laskenut alle
20 prosenttiin

tai

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

tai
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun

lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajaksi.
Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun
todistukseen.

7.3 Erillinen havupuun kuori, joka on saatu Euroopan
ulkopuolista valtioista peräisin olevasta havupuusta (lahko
Coniferales)

Virallinen lausunto siitä, että erillinen havupuun kuori on

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

tai
b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko kuoren

lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut
vähintään 56 oC:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30
minuutin ajaksi. Käsittely on merkittävä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen.

sekä virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen kuori
kuljetettiin Monochamus –vektorin lentokauden ulkopuolella
siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta valtiosta,
ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä
ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa,
tai katettuna suojapeitteellä siten, että Bursaphelencus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. –kasvintuhoojan
tai sen vektorin aiheuttama saastuminen estetään.



7.4. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN -koodeihin kuuluva
tai kuulumaton sukujen Amelanchier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus
Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus
L. puutavara, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa
puutavaraa:
- kyseisistä kasveista kokonaan tai osittain saatuina

lastuina, hakkeena tai sahanpuruna,
- puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä

käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden
kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja
-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun
ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita,
jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta
puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää
samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset
kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun
luonnollista pyöreää pintaa, peräsisin Kanadasta tai
Yhdysvalloista

7.5. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN -koodeihin kuuluva
tai kuulumaton lastuina oleva puutavara, joka on saatu
kokonaan tai osittain sukujen Amelanchier Medik., Aronia
Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja
Sorbus L. -kasveista, peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Saperda
candida Fabricius -kasvintuhoojasta
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa
”Lisätietoja”,

tai
b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila

on kauttaaltaan noussut vähintään 56 oC:seen vähintään
30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin,

tai
c) käsitelty asianmukaisesti ionisoivalla säteilyllä siten, että

absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan
puussa; käsittely on merkittävä kasvinterveydestä
annettuihin todistuksiin.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Saperda
candida Fabricius -kasvintuhoojasta
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti ja joka mainitaan
kasvinterveydestä annettun todistuksen kohdassa
”Lisätietoja”,

tai
b) prosessoitu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään

2,5 cm,
tai
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että lastujen

lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 oC:seen
vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin.

8.1. Havukasvit (lahko Coniferales), jotka ovat peräisin Eu-
roopan ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

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), joiden korkeus on yli 3
m, ja jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä,

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 tar-
koitetuista 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
Yhdysvalloista, 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, jotka ovat
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä

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 -kas-

vintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

11.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Corylus L. kasvit, jotka
ovat peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, lukuun ottamatta
siemeniä

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

a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kan-
sallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on
vapaa Anisogramma anomala (Peck) E. Müller -
kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mu-
kaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä an-
netun 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-toimen-
pidestandardien (ISPM) mukaisesti tuotantopaikalla
tai sen välittömässä läheisyydessä viimeisen kolmen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa
virallisissa tarkastuksissa ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa
’Lisätiedot’ ja joka on julistettu vapaaksi
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller -
kasvintuhoojasta.



11.4. Suvun Fraxinus L. tai lajien Juglans ailantifolia Carr.,
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. kasvit, jotka ovat
peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean
demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta,
Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä, tai Yhdysvalloista,
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, mutta mukaan
luettuna leikatut oksat lehtineen tai ilman lehtiä.

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta,
joka on neuvoston direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus
planipennis Fairmaire –kasvintuhoojasta. Alueen nimi on
mainittava kasvin terveydestä annetussa todistuksessa.

11.5 Suvun Betula L. –kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä, mutta mukaan luettuna leikatut oksat lehtineen tai
ilman lehtiä

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta,
jonka tiedetään olevan vapaa Agrilus anxius Gory –
kasvintuhoojasta.

12. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. kasvit, jotka
ovat peräisin Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista
lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Ceratocystis platani (J.
M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr -kasvintuhoojan oiretta ei
ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympä-
ristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

13.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Populus L. kasvit, jotka
ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta
siemeniä

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, jotka ovat peräisin Amerikan
mantereelta, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

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, jotka ovat
peräisin Pohjois-Amerikan valtioista, lukuun ottamatta sie-
meniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 11.4 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
Candidatus Phytoplasma ulmi -kasvintuhoojan aiheuttamia
oireita ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä
ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.



14.1. Istutettavaksi tarkoitetut sukujen Amelanchier Medik.,
Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus
L. ja Sorbus L. -kasvit, jotka ovat peräisin Kanadasta tai
Yhdysvalloista, lukuun ottamatta varttamisoksia, pistokkaita,
solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen
III B osan kohdissa 1 ja 2 tai liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ja 23.2 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
kasvit
a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka

alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on
vahvistanut olevan vapaa Saperda candida Fabricius -
kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa kohdassa
”Lisätietoja”,

tai

b) on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen
vientiä, tai jos kasvit ovat kahta vuotta nuorempia
yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on vahvistettu
olevan vapaa Saperda candida Fabricius -
kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti

i) jonka alkuperämaan kansallinen
kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se
valvoo,
ja

ii) jossa on tehty vuosittain asianmukaisina
ajankohtina kaksi virallista tarkastusta Saperda
candida Fabricius -kasvintuhoojan varalta,
ja

iii) jossa kasvit on kasvatettu paikassa,
- joka on fyysisesti täysin suojattu

Saperda candida Fabricius -
kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan,
tai

- jossa sovelletaan asianmukaisia
ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja jota
uympäröi vähintään 500 m säteelle
ulottuva puskurivyöhyke, jolla
Saperda candida Fabricius -
kasvintuhoojan puuttuminen on
vahvistettu virallisilla tutkimuksilla
solveltuvina ajankohtina vuosittain,

ja
iv) jossa kasveille, erityisesti kasvin varsille, on

tehty välittömästi ennen vientiä Saperda
candida Fabricius -kasvintuhoojan
esiintymisen varalta huolellinen tarkastus,
johon sisältyy tapauksen mukaan
destruktiivinen näytteenotto.

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 pak-
kauksessa on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

16.2. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,
Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. 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, 16.5 ja 16.6 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä,
virallinen lausunto siitä, että:



a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on kansainvälisten
kasvinsuojelustandardien mukaisesti tunnustettu olevan
vapaa Xanthomonas citri pv citri ja Xanthomonas citri
pv aurantifolii -kasvintuhoojista, edellyttäen että
asianomaisen kolmennen maan kasvinsuojeluelin on
ilmoittanut komissiolle ennakkoon kirjallisesti kyseisiä
kasvintuhoojia koskevasta vapaasta statuksesta
tai

b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan
kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi
Xanthomonas citri pv citri ja Xanthomonas citri pv
aurantifolii -kasvintuhoojista
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa kohdassa
”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmennen
maan kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle
ennakkoon kirjallisesti kyseisiä kasvintuhoojia
koskevasta vapaasta statuksesta,
tai

c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka
alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on
vahvistanut vapaaksi Xanthomonas citri pv citri ja
Xanthomonas citri pv aurantifolii -kasvintuhoojista
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa kohdassa
”Lisätietoja
tai

d) tuotantopaikassa ja sen välittömässä ympäristössä
suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja
viljelytoimenpiteitä Xanthomonas citri pv citri ja
Xanthomonas citri pv aurantifolii -kasvintuhoojia
vastaan

ja
- hedelmille on tehty natriumortofenyylifenaattikäsittely

ta muu tehokas käsittely, joka mainitaan
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa, edellyttäen
että asianomaisen kolmannen maan kansallinen
kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä
komissiolle ennakkoon kirjallisesti,

 ja
- soveltuvina ajankohtina ennen vientiä tehdyt viralliset

tarkastukset ovat osoittaneet, että hedelmät ovat vapaita
Xanthomonas citri pv citri ja Xanthomonas citri pv
aurantifolii -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista,

 ja



- jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin,

tai
e) teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien

tapauksessa ennen vientiä tehdyt viralliset tarkastukset
ovat osoittaneet, että hedelmät ovat vapaat Xanthomonas
citri pv citri ja Xanthomonas citri pv aurantifolii -
kasvintuhoojien aiheuttamista oireista,
ja
tuotantopaikassa ja sen välittömässä ympäristössä
suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja
viljelytoimenpiteitä Xanthomonas citri pv citri ja
Xanthomonas citri pv aurantifolii -kasvintuhoojia
vastaan,
ja
siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat
olosuhteissa, jotka on hyväksytty neuvoston direktiivin
2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn
mukaisesti,
ja
hedelmät on kuljetettu yksittäisissä pakauksissa
varustettuina etiketillä, johon sisältyvät
jäjitettävyyskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on
tarkoitettu teolliseen jalostukseen,
ja
jäljitettävyyttä kokevat tiedot sisältyvät
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin.

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
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora
angolensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta,
edellyttäen että kyseisen kolmannen maan kansallinen
kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakolta
kirjallisesti kyseistä kasvintuhoojaa koskevasta vapaasta
statuksesta

tai
b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on

kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora
angolensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta ja mikä
mainitaan kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa
kohdassa ”Lisäkohta”,

tai
c) Cercospora angolensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojan

aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa tai
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen
kasvukauden alun jälkeen, eikä tuotantopaikassa
korjatuissa hedelmissä ole asianmukaisissa virallisissa
tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan
aiheuttamia oireita

16.4. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n
ulkopuolisista valtioista, lukuun ottamatta lajin Citrus
aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka hedelmiä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1,
16.2 16.3, 16.5 ja 16.6 on säädetty tarkoitetuista hedelmistä,
virallinen lausunto siitä, että:



a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti tunnustettu vapaaksi Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta,
edellyttäen että, asianomaisen kolmannen maan
kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle
ennakkoon kirjallisesti kyseistä kasvintuhoojaa
koskevasta vapaasta statuksesta

tai
b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan

kansallinen kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti vahvistanutolevan vapaa
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -
kasvintuhoojasta ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen
että, asianomaisen kolmannen maan kansallinen
kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakkoon
kirjallisesti kyseistä kasvintuhoojaa koskevasta vapaasta
statuksesta

tai
c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka

alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti vahvistanut olevan vapaa
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -
kasvintuhoojasta ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”
ja
kansainvälisten standardien mukaisessa edustavan
näytteen virallisessa tarkastuksessa hedelmien todetaan
olevan vapaita Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista

tai
d) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolle

suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja
viljelytoimenpiteitä Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa -kasvintuhoojaa vastaan,
ja



tuotantopaikassa on tehty virallisia tarkastuksia
viimeksi päättyneen kasvukauden aikana eikä
hedelmissä havaittu Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita
ja
ennen vientiä tehdyssä kansainvälisten standardien
mukaisessa edustavan näytteen virallisessa
tarkastuksessa todetaan tuotantopaikassa korjattujen
hedelmien olevan vapaita Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista
oireista
ja
jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin,

tai
e) teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien osalta

ennen vientiä tehdyssä kansainvälisten standardien
mukaisissa edustavan näytteen virallisessa
tarkastuksessa on todettu hedelmien olevan vapaita
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -
kasvintuhoojan aiheuttamista oireista
ja
lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin
tuotantopaikasta, jolla suoritetaan asianmukaisia
käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojaa
vastaan, sisältyy kasvinterveydestä annetun
todistuksen, kohtaan ”Lisätietoja”ja
siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat
olosuhteissa, jotka on hyväksytty neuvoston direktiivin
2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn
mukaisesti,
ja
hedelmät on kuljetettu yksittäisissä pakkauksissa
varustettuina etiketillä, johon sisältyvät
jäljitettävyyskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on
tarkoitettu teolliseen jalostukseen,
ja
jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin.

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

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

a) hedelmät ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita kyseisistä kasvintuhoojista, tai jos tätä
vaatimusta ei ole mahdollista täyttää,

b) yhtään kyseisten 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,



16.6 Sukujen Capsicum (L.) ja Citrus L. (lukuun ottamatta
Citrus limon (L.) Osbeck. ja Citrus aurantiifolia (Christm.)
Swingle) sekä lajien Prunus persica (L.) Batsch ja Punica
granatum L. hedelmät, jotka ovat peräisin Afrikan mantereen
valtioista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta,
Réunionilta, Mauritiukselta tai Israelista

c) hedelmät ovat asianmukaisessa edustavista näytteistä
tehdyssä virallisessa tutkimuksessa osoittautuneet
vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista kaikissa niiden
kehitysvaiheissa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole
mahdollista täyttää,

d) hedelmät on käsitelty asianmukaisesti joko lämpöhöyry-,
kylmä- tai nopeajäädytysmenetelmällä, joka on hedelmiä
vahingoittamatta osoittautunut tehokkaaksi kyseisten
kasvintuhoojien torjuntakeinoiksi, tai vaihtoehtoisesti
käsitelty yhteisön säädösten hyväksymällä tavalla ke-
miallisesti.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 16.1,
16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ja 36.3 on säädettytarkoitettuihin
hedelmiin, virallinen lausunto siitä, että hedelmät:
a) ovat peräisin valtiosta, joka on

kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti tunnustettu olevan vapaa
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -kasvintuhoojasta,

tai
b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) -kasvintuhoojasta, ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annettujen todistusten kohdassa
”Lisätietoja”,

tai
c) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan

kansallinen kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti vahvistanut olevan vapaa
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -kasvintuhoojasta ja
jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät
kasvinterveydestä annettuihin todistuksiin
ja
tuotantopaikassa on kasvukauden aikana asianmukaisina
ajankohtina tehty virallisia tarkastuksia, myös
silmämääräinen tarkastus, edustavasta näytteestä
hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) -kasvintuhoojasta

tai
d) hedelmille on tehty tehokas kylmäkäsittely tai muu

tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että hedelmät ovat
vapaita Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -
kasvintuhoojasta ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa, edellyttäen
että asianomaisen kolmannen maan kansallinen
kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä
ennakolta kirjallisesti komissiolle.

17. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien 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. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä:

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

tai



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) tuotantoalueelta ja sen välittömästä ympäristöstä on

poistettu kasvit, joissa on esiintynyt Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita.

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 Ra-
dopholus similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojista,

tai
b) viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun

jälkeen tuotantopaikalta otetut edustavat maa- ja
juurinäytteet on saatettu virallisten, vähintään
Radopholus citrophilus Huettel et al. ja Radopholus
similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojia koskevien
ankeroistestien alaisiksi ja todettu näissä testeissä
kyseisistä kasvintuhoojista vapaiksi.

18.1 Kolmansista maista peräisin olevan suvun tai lajin Aegle
Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa,
Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum
Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,
Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus
Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja
Vepris Comm. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä mutta
mukaan luettuna siemenet sekä suvun tai lajin Citrus L.,
Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien
siemenet

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 18.2 ja
18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston
direktiivin 2000/29 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi sitruspuiden
Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia
aiheuttavasta Candidatus Liberibacter spp. –
kasvintuhoojasta.



18.2 Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin
Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f.,
Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm. ja Zanthoxylum L.
kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

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

a) kasvit ovat peräisin maasta, jossa Trioza erytreae Del
Guercio –kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Trioza erytreae Del Guercio –
kasvintuhoojasta ja alue on mainittu kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”

tai
c)  kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka

alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on
rekisteröinyt ja jota se valvoo,
ja
jossa kasvit on sijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti
täysin suojattu Trioza erytreae Del Guercio –
kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan

ja
jossa viimeisen liikkumista edeltäneen kasvukauden
aikana on suoritettu kaksi virallista tarkastusta
asianmukaisina ajankohtina eikä merkkejä Trioza
erytreae Del Guercio – kasvintuhoojasta ole havaittu
kyseisessä kohdassa ja sitä ympäröivällä alueella
ainakaan 200 m säteellä.

18.3 Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin Aegle
Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P.
Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya
Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f.,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa,
Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus
Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour.,
Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. ja
Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja
siemeniä

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

a) kasvit ovat peräisin maasta, jossa Diaphorina citri
Kuway –kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

b) kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen
kasvinsuojeluelimen mukaan vapaa Diaphorina citri
Kuway –kasvintuhoojasta kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien
mukaisesti ja alue on mainittu kasvinterveydestä annetun
todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri


18.4. Kolmansista maista peräisin olevat suvun Microcitrus
Swingle, Naringi Adans. ja Swinglea Merr. kasvit, lukuun
ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdissa 18.1,
18.2 ja 18.3 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että kasvit,
a) ovat peräisin maasta, joka on kasvinsuojelutoimenpiteitä

koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
tunnustettu olevan vapaa kasvintuhoojista Xanthomonas
citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
edellyttäen että, asianomaisen kolmannen maan
kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle
ennakkoon kirjallisesti kyseistä kasvintuhoojaa
koskevasta vapaasta statuksesta,

tai
b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Xanthomonas citri pv. citri ja
Xanthomonas citri pv. aurantifolii -kasvintuhoojasta, ja
mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että, asianomaisen
kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on
ilmoittanut komissiolle ennakkoon kirjallisesti kyseistä
kasvintuhoojaa koskevasta vapaasta statuksesta.

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., Fra-
garia L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. ja Rubus
L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiinty-
vän:

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.

- 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

- Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

- Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al.

- Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)

Young et al.



- Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

- 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 siemeniä lukuun ottamatta, 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 viimeksi
kuluneen kolmen täydellisen kasvukauden aikana
tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä olleet
oireelliset kasvit, jotka antavat aiheen epäillä Pear decline
mycoplasm -kasvintuhoojan aiheuttamaa saastuntaa, on
hävitetty.

21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän:

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

a) kasvit, lukuun ottamatta siementaimia:

- Strawberry latent 'C' virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Strawberry witches` broom mycoplasm

- 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 oiretta ei ole
todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä
ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kas-
veissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 19.2 ja 21.1 on säädetty tar-
koitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) yhtään Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojan

oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi
päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

tai



b) solukkoviljeltyjen kasvien tapauksessa kasvit pol-
veutuvat kasveista, jotka täyttävät a) kohdan säännökset
tai jotka on testattu virallisin asianmukaisia menetelmiä
noudattavin ankeroistestein, ja todettu testeissä vapaiksi
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojasta.

21.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit
siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 18 ja liitteen IV
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
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän suvun
Malus Mill. kasveilla:

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen
III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa
15, 17 ja 19.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen
lausunto siitä, että:

- 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 tes-
teissä 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 oiretta ei ole
todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä
ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä
kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

22.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Malus Mill., kasvit
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa Apple proliferation mycoplasm -kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18, liitteen
III B osan kohdassa 1 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa
15, 17, 19.2 ja 22.1 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan

vapaita Apple proliferation mycoplasm -kasvintuhoo-
jasta,

tai
b) aa) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineis-
tosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuh-
teissa ja saatettu vähintään Apple proliferation
mycoplasm -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmu-
kaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyt-
tävien 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 asian-
mukaisia 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 oiretta ei ole havaittu
tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä
ympäristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle herkissä
kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

23.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. seuraavien
lajien kasvit siemeniä lukuun ottamatta, 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:

- 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 ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. 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.,

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 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 indikaatto-
reita 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

b) yhtään Plum pox virus -kasvintuhoojan aiheuttamaa oi-
retta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen
välittömässä ympäristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle
herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

c) tuotantopaikan kasvit, joissa on esiintynyt muiden
virusten tai virusten kaltaisten kasvintuhoojien
aiheuttamia oireita, on hävitetty.

23.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit:

a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavan
kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän suvun Prunus L
kasveilla

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:



b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän,

c) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan
ulkopuolisista valtioista, joissa seuraavan kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän

Kasvintuhoojat:
- a) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:

- Tomato ringspot virus
- b) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:

- Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen),
- Peach mosaic virus (amerikkalainen),
- Peach phony rickettsia,

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 virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat
näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä
kasvintuhoojista,
tai

- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Plum line pattern virus (amerikkalainen),
- Peach X-disease mycoplasm,

- c) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:
- Little cherry pathogen

- 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 oiretta ei
ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä
ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä
kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen.

24. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit:

a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien
kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän suvun Rubus L.
kasveilla

b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin
valtioista, joissa seuraavien kasvintuhoojien tiedetään
esiintyvän

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

a) kasveissa ei saa olla kirvoja eikä niiden munia

b) virallinen lausunto siitä, että:
aa) kasvit:

Kasvintuhoojat:
- a) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:

-Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus,

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

- on virallisesti varmennettu ja tuotettu menetelmällä,
jossa kasvien vaaditaan polveutuvan suoraan aineis-
tosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa
olosuhteissa ja saatettu vähintään kyseisiä
kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indi-
kaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien
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,

bb) yhtään kyseisien kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta
ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välit-
tömässä ympäristössä olevissa kyseisille
kasvintuhoojille herkissä kasveissa viimeksi päätty-
neiden 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 (Schil-
bersky) 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. -kasvintu-
hoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön säännöksiä
vastaaviksi.

25.3. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat varhaisperunoita
lukuun ottamatta, 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 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
-kasvintuhoojasta,

tai
bb) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan
tiedetään esiintyvän, mukulat ovat peräisin
tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta
tai jota voidaan pitää siitä vapaana neuvoston direktiivin
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti vahvistetun Ralstonias solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. -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) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Meloidogyne

chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot) ja
Meloidogyne fallax Karssen -kasvintuhoojien tiedetään
esiintyvän,

- 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.

25.4.1. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, lukuun
ottamatta istutettaviksi tarkoitettuja

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, joilla Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän.



25.4.2. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11 ja 12 ja
liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3, 25.4  ja
25.4.1 on säädetty tarkoitetuista mukuloista, virallinen
lausunto siitä, että
a) mukulat ovat peräisin valtiosta, jossa Scrobipalpopsis

solanivora Povolny -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän,
tai
b) mukulat ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti
Scrobipalpopsis solanivora Povolny -kasvintuhoojasta
vapaaksi.

25.5. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista,
joissa Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan tiedetään
esiintyvän

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 10, 11, 12 ja 13
ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 25.1, 25.2, 25.3 ja 25.4
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,
jotka ovat peräisin valtioista, joissa Potato spindle tuber
viroid -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, lukuun ottamatta
lajin Solanum tuberosum L. mukuloita ja lajin Solanum
lycopersicum (L.) siemeniä

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

25.7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien Capsicum an-
nuum L., Solanum lycopersicum (L.), Musa L., Nicotiana L.
ja Solanum melongena L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta,
jotka ovat peräisin valtioista, joissa Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. -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
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -
kasvintuhoojasta,

tai
b) yhtään Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun
jälkeen.



25.7.1. Lajien Solanum lycopersicum L. ja Solanum
melongena L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

25.7.2. Lajien Solanum lycopersicum L. ja Solanum
melongena L. hedelmät

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 ja 45.3 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
kasvit
a) ovat peräisin maasta, joka on kasvinsuojelutoimenpiteitä

koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
tunnustettu olevan vapaa kasvintuhoojista Keiferia
lycopersicella (Walsingham),

tai
b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Keiferia lycopersicella
(Walsingham)-kasvintuhoojasta, ja mikä mainitaan
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa
”Lisätietoja”.

Virallinen lausunto siitä, että hedelmät
a) ovat peräisin maasta, joka on kasvinsuojelutoimenpiteitä

koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
tunnustettu olevan vapaa kasvintuhoojista Keiferia
lycopersicella (Walsingham),

tai
b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Keiferia lycopersicella
(Walsingham)-kasvintuhoojasta, ja mikä
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa
”Lisätietoja”

tai
c) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan

kansallinen kasvinsuojeluelin on vientiä edeltävien
kolmen kuukauden aikana suoritettujen virallisten
tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut
olevan vapaa Keiferia lycopersicella (Walsingham)-
kasvintuhoojasta, ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ”Lisätietoja”.

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

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 kasvukau-
den alun jälkeen.

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

Virallinen lausunto siitä, että:
aa)  kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti vapaaksi Helicoverpa armigera (Hübner) ja
Spodoptera littoralis (Boisd.) –kasvintuhoojista

a) mitään merkkiä Helicoverpa armigera (Hübner) ja
Spodoptera littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojista ei ole
havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täyden
kasvukauden alun jälkeen,

tai
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittujen

kasvintuhoojien torjumiseksi.



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

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson kohdassa 27.1 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
aa)    kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti vapaaksi Spodoptera eridania (Cramer),
Spodoptera frugiperda Smith ja Spodoptera litura
(Fabricius) –kasvintuhoojista,

tai
a) mitään merkkiä Spodoptera eridania Cramer, Spo-

doptera frugiperda Smith ja Spodoptera litura
(Fabricius) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotanto-
paikalla viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun
jälkeen,

tai
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty kyseisten

kasvintuhoojien torjumiseksi.

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

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 edeltä-
vinä kolmena kuukautena,
tai
- on asianmukaisesti käsitelty kyseisen kasvintuhoojan
torjumiseksi,

c) juurtumattomissa pistokkaissa ei ole havaittu yhtään Di-
dymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -
kasvintuhoojan oiretta 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.



28.1 Istutettavaksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.)
Des Moul. ja lajin Solanum lycopersicum L. kasvit siemeniä
lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 13 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdissa 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 ja 28 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, joka on

vapaa Chrysanthemum stem necrosis virus -
kasvintuhoojasta

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka

vientimaan kansallinen kasvinsuojeluelin on
vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM)
mukaisesti vapaaksi Chrysanthemum stem necrosis
virus -kasvintuhoojasta,

tai
c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa,

joka on todettu virallisilla tarkastuksilla ja tarpeen
mukaan testeillä vapaaksi Chrysanthemum stem
necrosis virus -kasvintuhoojasta

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

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 siemeniä lukuun ottamatta, 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) valtioista, joissa ei tiedetä esiintyvän Xiphinema ameri-
canum Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita Tomato ringspot vi-
ruksen vektoreita

virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:
a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään

olevan vapaita Tomato ringspot virus -kasvintuhoojasta,
tai
b) enintään neljättä sukupolvea ja peräisin emokasveista,

jotka on virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä
todettu vapaiksi Tomato ringspot virus -kasvintuhoojasta

b) valtioista, joissa tiedetään esiintyvän Xiphinema ameri-
canum Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita Tomato ringspot vi-
ruksen vektoreita

virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat:
a) suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai

kasvien tiedetään olevan vapaita Tomato ringspot virus -
kasvintuhoojasta,

tai
b) enintään toista sukupolvea ja peräisin emokasveista,

jotka on virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä
todettu vapaiksi Tomato ringspot virus -
kasvintuhoojasta.



32.1. Istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit,
seuraavia lukuun ottamatta:
- 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 mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen
kohdassa ’Lisäilmoitus’,

tai
b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on kyseisen valtion

kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan vapaa
Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza
maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja
tuotantopaikka 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 asianmukaisesti

Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza
maculosa (Malloch) -kasvintuhoojien hävittämiseksi ja
virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi Liriomyza
sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch)
-kasvintuhoojista. Käsittelyn yksityiskohdat on
mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.

tai
d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on

vapaa Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza
maculosa (Malloch) –kasvintuhoojista, kasvatettu in
vitro steriilillä kasvatusalustalla steriileissä olosuhteissa,
mikä estää Liriomyza sativae (Blanchard)- ja
Amauromyza maculosa (Malloch) –kasvintuhoojien
aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä
säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

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,
seuraavia lukuun ottamatta:
- sipulit,
- juurimukulat,
- heimon Gramineae kasvit,
- juurakot,
- siemenet,
- mukulat,

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



jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista b) mitään merkkiä Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- tai
Liriomyza trifolii (Burgess) -kasvintuhoojista ei ole
todettu tuotantopaikalla vähintään kerran kuukaudessa
sadonkorjuuta edeltävän kolmen kuukauden aikana
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,

tai

c) kasvit on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen
vientiä ja 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.

tai
d) kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka

on vapaa Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja
Liriomyza trifolii (Burgess) –kasvintuhoojista, kasvatettu
in vitro steriilillä kasvatusalustalla steriileissä
olosuhteissa, mikä estää Liriomyza huidobrensis
(Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) –
kasvintuhoojien  aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan
läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

33. Avomaalla kasvatetut istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut
juurelliset kasvit

Virallinen lausunto siitä, että
a) tuotantopaikan tiedetään olevan vapaa Clavibacter

michiganensis subsp. sependonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. ja Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival –kasvintuhoojista

ja
b) kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa

Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojista.

34. Kasvien mukana tuleva maa-aines ja kasvualusta, joka
koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä
orgaanisista aineista kuten kasvinosista, mukaan lukien turve-
tai puunkuoripitoisesta humuksesta, tai joka koostuu osittain
mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineesta, jonka
tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on
peräisin jostakin seuraavista valtioista:
- Turkki,
- Georgia, Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä tai Venäjä,
- Euroopan ulkopuoliset valtiot lukuun ottamatta Algeriaa,
Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvualusta on istutushetkellä
- ollut vailla maa-ainesta ja orgaanista ainesta,

tai
- ollut vapaa haitallisista hyönteisistä ja ankeroisista ja

asianmukaisesti tutkittu, lämpökäsitelty tai kaasutettu
sen takaamiseksi, ettei muita haitallisia kasvintuhoojia
esiinny,
tai

- asianmukaisesti lämpökäsitelty tai kaasutettu haitallisten
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 jäljel-
le jää ainoastaan kuljetuksen ajan tarpeellinen määrä
maa-ainesta kasvien elinvoiman säilyttämiseksi, ja
uudelleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti
vastaa a) -kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

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

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
siemeniä lukuun ottamatta, 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) tuotantoalueilla ei tiedetä esiintyvän Beet leaf curl virus

-kasvintuhoojaa
ja
b) tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole

havaittu yhtään Beet leaf curl virus -kasvintuhoojan
oiretta viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

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

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) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen

kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa Thrips
palmi Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelu-toimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’,

tai
b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion

kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa
Thrips palmi Karny -kasvintuhoojasta asiaa koskevien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti (ISPM) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja
tuotantopaikka 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 asianmukaisesti

Thrips palmi Karny -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja
virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi Thrips palmi
Karny -kasvintuhoojasta. Käsittelyn yksityiskohdat on
mainittava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa,

tai
d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on

vapaa Thrips palmi Karny –kasvintuhoojasta, kasvatettu
in vitro steriilillä kasvatusalustalla steriileissä
olosuhteissa , mikä estää Thrips palmi Karny –
kasvintuhoojan aiheuttaman saastumisen, ja kuljetetaan
läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

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.



36.3 Suvun Capsicum L. -kasvin hedelmät, jotka ovat
peräisin Belizestä, Costa Ricasta, Dominikaanisesta
tasavallasta, El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista,
Jamaikalta, Meksikosta, Nicaraguasta, Panamasta, Puerto
Ricosta, Ranskan Polynesiasta ja Yhdysvalloista, joissa
tiedetään esiintyvän Anthonomus eugenii Cano -
kasvintuhoojaa

Virallinen lausunto siitä, että hedelmät:

a) ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaistesti vapaaksi Anthonomus eugenii Cano -
kasvintuhoojasta ja mikä on mainittu kasvien terveydestä
annetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”

tai

b)   ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka kyseisen vientimaan
kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on vahvistanut
asiaan kuuluvien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti  vapaaksi
Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojasta ja mikä on
mainittu kasvien terveydestä annetuissa todistuksissa
kohdassa ”Lisätietoja” ja jotka on julistettu vapaiksi
Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojasta vähintään
kuukausittain vientiä edeltävien kahden kuukauden
aikana tuotantopaikassa tai sen välittömässä
läheisyydessä tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella.

37. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Palmae kasvit siemeniä
lukuun ottamatta, 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, eikä yhtään näiden oiretta ole
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäris-
tössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen,

tai
b) yhtään Palm lethal yellowing mycoplasm ja Cadang-

Cadang viroid -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu
kasveissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen, ja tuotantopaikan kasvit, joissa on ollut
oireita antaen aiheen epäillä mainittujen kasvintuhoojien
aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty, ja että
asianmukainen käsittely Myndus crudus Van Duzee -
kasvintuhoojan torjumiseksi on suoritettu,

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



37.1 Istutettaviksi tarkoitetut heimon Palmae sukuihin
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth,
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia
Raf. kuuluvat kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä
mitattuna on yli 5 cm

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 17 ja liitteen IV
A osan I jakson kohdassa 37 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, jossa

Paysandisia archon (Burmeister) -kasvintuhoojaa ei
tiedetä esiintyvän

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka

kansallinen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti vahvistanut vapaaksi Paysandisia
archon (Burmeister) -kasvintuhoojasta

tai
c) kasvit on vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä

kasvatettu tuotantopaikassa
- joka on alkuperävaltion kansallisen

kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma, ja
- jossa kasvit olivat sijoitettuna fyysisesti kokonaan

Paysandisia archon (Burmeister) -kasvintuhoojan
leviämiseltä suojattuun paikkaan tai jossa
sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä
käsittelyjä, ja

- jossa asianmukaisina ajankohtina, myös välittömästi
ennen vientiä suoritetuissa kolmessa virallisessa
tarkastuksessa vuotta kohden, ei ole havaittu
merkkejä Paysandisia archon (Burmeister) -
kasvintuhoojasta.

38.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fuchsia L. kasvit
siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Brasiliasta tai
Yhdysvalloista

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

39. Istutettaviksi tarkoitetut puut ja pensaat siemeniä ja
solukkoviljeltyjä kasveja lukuun ottamatta, 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 kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,
- on kasvatettu taimitarhoilla,
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä

ja
- ne ovat osoittautuneet vapaiksi haitallisten bakteerien,

virusten ja virusten kaltaisten kasvintuhoojien oireista ja
- 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 siemeniä ja solukkoviljeltyjä kasveja lukuun
ottamatta, 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
heimon Gramineae kasveja lukuun ottamatta, 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:
- on kasvatettu taimitarhoilla,
- ovat vailla kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä

ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja

virusten kaltaisten organismien oireista, ja
- joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten, hyön-

teisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai
käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien
torjumiseksi

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, Hyst-
rix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa
L. ja Uniola L. siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin
muista kuin Euroopan ja Välimeren valtioista

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 kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä,

ja

- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä,
ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja

virusten kaltaisten organismien oireista, ja
- joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten,

hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oi-
reista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden
kasvintuhoojien torjumiseksi.

43. Istutettaviksi tarkoitetut, luonnollisesti tai keinotekoisesti
kääpiöivät kasvit siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat
peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 1, 2, 3, 9, 13, 15,
16, 17 ja 18, liitteen III B osan kohdassa 1 sekä liitteen IV A
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. Saas-
tuneet kasvit on poistettava. Jäljelle jääneet kasvit on
tarvittaessa käsiteltävä asianmukaisesti sekä lisäksi säi-
lytettävä 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
siemeniä lukuun ottamatta 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 kasvijätteitä, kukkia ja hedelmiä, ja
- on tarkastettu asianmukaisina ajankohtina ennen vientiä,

ja
- todettu vapaiksi haitallisten bakteerien, virusten ja

virusten kaltaisten organismien oireista, ja
-  joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten,

hyönteisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai
käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumi-
seksi.

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

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 mikä 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 mikä mainitaan kasvinterveydestä
annetun todistuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja
tuotantopaikka 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) joiden tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci

Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset
populaatiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotanto-
paikassa 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

tai



d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on
vapaa Bemisia tabaci Genn. –kasvintuhoojasta
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot), kasvatettu in vitro
steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, jotka
estävät Bemisia tabaci Genn. –kasvintuhoojan
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot) aiheuttaman
saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä
steriileissä olosuhteissa.

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

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 vientiä ja

todettu vapaiksi Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot).

45.3. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum lycopersicum
(L.) kasvit siemeniä lukuun ottamatta, 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 vientiä
edeltävän kuukauden aikana, tai

b) 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.

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

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, 45.1, 45.2 ja 45.3 on säädetty tarkoitetuista
kasveista:

- 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 hävittämiseksi
tai
d) ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on

vapaa Bemisia tabaci Genn. – kasvintuhoojasta
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot), kasvatettu in vitro
steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, jotka
estävät Bemisia tabaci Genn. – kasvintuhoojan
(Euroopan ulkopuoliset populaatiot) aiheuttaman
saastumisen, ja kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä
steriileissä olosuhteissa.

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 tuo-

tettu kaikille tuotantopaikalla esiintyville Plasmopara
halstedii (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan
roduille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty
asianmukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi.

48. Lajin Solanum lycopersicum (L.) 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 aiheut-

tamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa
niiden täydellisen kasvukauden aikana,

tai
c) siemenet on asianmukaisin menetelmin virallisesti

testattu edustavasta näytteestä vähintään edellä
mainittujen kasvintuhoojien varalta, 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 edustavasta näytteestä tehdyssä
laboratoriokokeessa ei ole löydetty Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa,

tai
b) siemenet on kaasutettu ennen maastavientiä
tai
c) siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely

Ditylenchus dipsaci (K¨hn) Filipjev – kasvintuhoojan
torjumiseksi, ja niiden on edustavasta näytteestä tehtyjen
laboratoriotestien jälkeen havaittu olevan vapaita tästä
haitallisesta kasvintuhoojasta.

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 kymme-
nen vuoden aikana,

b) joko

- viljeltävä lajike on osoittautunut hyvin vas-
tustuskykyiseksi Clavibacter michiganensis subsp.
insidiosus Davis et al. -kasvintuhoojalle,
tai
- siementä korjattaessa kasvusto ei vielä ollut aloittanut
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,

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.

50. Lajin Oryza sativa L. siemenet Virallinen lausunto siitä, että:
a) siemenet on virallisesti testattu asianmukaisin

ankeroistestein, ja todettu vapaiksi Aphelenchoides
besseyi Christie -kasvintuhoojasta,

tai
b) siemenet on asianmukaisesti käsitelty kuumavesikä-

sittelyllä 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 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 todettu vapaaksi

Erwinia stewartii (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.

53. Sukujen Triticum, Secale ja x Triticosecale kylvösieme-
net, 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 peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista,
Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja
USA:sta, joissa Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän

Virallinen lausunto siitä, että:
i) jyvät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa

Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojasta. Alueen tai
alueiden nimet on mainittava kasvinterveydestä annetussa
todistuksessa kohdassa 'Alkuperäpaikka', tai

ii) kasveissa ei ole tuotantopaikalla havaittu yhtään Tilletia
indica Mitra -kasvintuhoojan oiretta 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 Erityisvaatimukset

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

Virallinen lausunto siitä, että
a) puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan

vapaita Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.
C. Harr. -kasvintuhoojasta,

tai
b) puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-

dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä
merkillä nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti on
osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on
asianmukaisen aika/lämpötila – ohjelman mukaisen
käsittelyn aikana laskenut alle 20 prosenttiin.

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

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, siemeniä lukuun ottamatta

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 ympä-
ristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun
jälkeen.

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

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, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta,
tai

a) 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, siemeniä
lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
– kasvintuhoojasta,

tai



8.1. Istutetaviksi tarkoitetut suvun Ulmus L. kasvit, siemeniä
lukuun ottamatta

b) yhtään Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. – kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopai-
kalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päät-
tyneen kasvukauden alun jälkeen.

Virallinen lausunto siitä, Candidatus Phytoplasma ulmi -
kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu
tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä viimeksi
päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

9. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien 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. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on neuvoston direktiivin

2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
tunnustettu vapaiksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. -kasvintuhoojasta,

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.
kasvit ja niiden hybridit, hedelmiä ja siemeniä lukuun
ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita

Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)
Kanchaveli et Gikashvili 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 vä-
hintään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) -
kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita
tai neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä vastaavia
menetelmiä käyttävien virallisten yksilötestien alaisiksi, ja
että kasvit 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) -kasvintuhoojien
aiheuttamaa oiretta,

tai
c) kasvit

- on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka
edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on
ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähin-
tään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) -kas-
vintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä vastaavia menetelmiä
käyttävien virallisten yksilötestien alaisiksi, ja että kasvit
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 yksilötesteissä,
ja



- on tarkastettu eikä yhtään Spiroplasma citri Saglio et al.,
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili ja
Citrus tristeza virus -kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta
ole havaittu viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden
alun jälkeen.

10.1 Sukujen Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. ja niiden hybridit sekä Casimiroa La Llave,
Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. ja
Zanthoxylum L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.

Virallinen lausunto siitä, että kasvit
a) ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen

kasvinsuojeluelinon vahvistanut asiaan kuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti olevan vapaa Trioza erytreae Del Guercio –
kasvintuhoojasta

tai
b) on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka toimivaltaiset

viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne
alkuperäjäsenmaassa valvovat,
ja
jossa kasvit onsijoitettu kohtaan, joka on fyysisesti täysin
suojattu Trioza erytreae Del Guercio – kasvintuhoojan
kulkeutumista vastaan,
ja
jossa viimeisen siirtämistä edeltäneen kasvukauden aikana
on suoritetu soveltuvina ajankohtina kaksi virallista
tarkastusta eikä merkkejä Trioza erytreae Del Guercio –
kasvintuhoojasta ole havaittu kyseisissä kohdissa ja sitä
ympäröivällä alueella ainakaan 200 metrin säteellä.

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

Virallinen lausunto siitä, että:
a) yhtään Radopholus similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojan

saastuntaa ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päätty-
neen täydellisen kasvukauden alun jälkeen,

tai
b) epäiltyjen kasvien maa-aines ja juuret on saatettu, vähin-

tään Radopholus similis (Cobb) Thorne -kasvintuhoojaa
koskevien, virallisten 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, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka tiedetään vapaiksi

seuraavista kasvintuhoojista,
tai
b) yhtään seuraavien kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei

ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

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 arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- 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, siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 9 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan

vapaita Pear decline mycoplasm -kasvintuhoojasta,
tai
b) kasvit, joissa on ollut oireita antaen aiheen epäillä Pear

decline mycoplasm -kasvintuhoojan saastuntaa
tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on
hävitetty kolmen viimeksi kuluneen täydellisen kasvu-
kauden aikana.

14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit,
siemeniä lukuun ottamatta

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) solukkoviljellyt kasvit, ovat peräisin b) -kohdan sään-

nökset täyttävistä kasveista tai ne on virallisesti testattu
asianmukaisin ankeroistestimenetelmin ja todettu vapaiksi
Aphelenchoides besseyi Christie -kasvintuhoojasta.

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

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 varmentamisme-

netelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan
aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuh-
teissa ja saatettu vähintään Apple proliferation
mycoplasm -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien
virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit on näissä tes-
teissä todettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta
tai



- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden
viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vä-
hintään kerran, vähintään Apple proliferation
mycoplasm -kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän
virallisen testin alaiseksi, ja jotka on näissä testeissä
todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta;

bb) yhtään Apple proliferation mycoplasm -
kasvintuhoojan oireita ei ole havaittu tuotantopaikan
kasveissa tai sen välittömässä ympäristössä tälle
kasvintuhoojalle alttiissa kasveissa kolmen viimeksi
kuluneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

16. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien suvun Prunus L. lajien
kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L

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

- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.

a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita
Plum pox virus -kasvintuhoojasta,

tai
- 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.

b) aa) kasvit, lukuun ottamatta siemenestä kasvatettuja
kasveja:

- on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamisme-
netelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan ai-
neistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa
ja saatettu vähintään Plum pox virus -kasvintuhoojaa kos-
kevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että
kasvit on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä
kasvintuhoojasta,
tai

- 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

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asian-
mukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeksi
kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vähintään
kerran, vähintään Plum pox virus -kasvintuhoojaa kos-
kevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia
menetelmiä käyttävän virallisen testin alaiseksi ja jotka
on näissä testeissä todettu vapaaksi kyseisestä
kasvintuhoojasta,

pox virus -kasvintuhoojalle bb) yhtään Plum pox virus -kasvintuhoojan aiheuttamaa
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen
välittömässä ympäristössä täille kasvintuhoojalle alttiissa
kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen
kasvukauden alun jälkeen,

cc) tuotantopaikan kasvit, jotka ovat osoittaneet muiden
virusten tai virusten kaltaisten organismien aiheuttamia
oireita, on hävitetty.

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

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) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -

kasvintuhoojan torjuntaa koskevia unionin 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 kyseisen kasvintuhoojan torjuntaa koskevia unionin
säännöksiä on noudatettu,

ja

d) aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan
vapaita Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -
kasvintuhoojasta,
tai
bb) alueilla, joilla Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän,
mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu
vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta tai jota voidaan
pitää siitä vapaana Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa koskevan 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 vuosittain
tehtyyn isäntäkasvien seurantaan tarkastamalla
isäntäkasvit asianmukaisina ajankohtina
silmämääräisesti ja mukulat silmämääräisesti sekä
ulkoisesti että sisäisesti halkaisemalla
tuotantopaikalla kasvaneet mukulat sadonkorjuun
jälkeen,
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 sisäisesti halkaisemalla mukuloita
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.



18.1.1 Istutettavaksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L.
mukulat, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 2007/33/EY
art. 4(4b) mukaisesti istutettavia mukuloita

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.1 on
säädetty istutettavaksi tarkoitetuista lajin Solanum tuberosum
L. mukuloista, virallinen lausunto siitä, että unionin säännöksiä
Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjumiseksi
noudatetaan.

18.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L.
mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa
jäsenvaltiossa hyväksyttyjä tai Suomessa maa- ja

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

metsätalousministeriön asetuksella kasvilajikkeiden
lajikeluettelosta (51/04), nojalla hyväksyttyjä lajikkeita

- kuuluvat pitkälle kehitettyihin jalostuskloonilajikkeisiin ja
lausunto on merkittävä riittävän selvästi mukana seuraa-
vaan asiakirjaan,

- on tuotettu yhteisössä,
ja
- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asian-

mukaisissa olosuhteissa ja saatettu yhteisössä
asianmukaisia menetelmiä noudattaen virallisten ka-
ranteenitestien alaisiksi, joissa mukulat on todettu haital-
lisista kasvintuhoojista vapaaksi.

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) Kasvit on pidetty karanteenissa ja ne on tehdyissä
karanteenitesteissä todettu vapaiksi haitallisista
kasvintuhoojista,

b)  alakohdassa a) tarkoitettujen karanteenitestien on:
aa) oltava kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojeluvi-

ranomaisen 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, indikaattori-
kasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että
näiden kasvintuhoojien leviämisvaara eliminoidaan,

cc) koostuttava kunkin aineiston osalta,
- yhden kokonaisen kasvukauden ajan

säännöllisin väliajoin toteutettavasta
silmämääräisestä tutkimuksesta haitallisten
kasvintuhoojien aiheuttamien oireiden
havainnoimiseksi ottaen huomioon aineiston
luonne ja sen kehitysvaihe testiohjelman aikana,

- testauksesta, jonka tarkoitukseen sopiva
tutkimusmenetelmä on esitettävä neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa tarkoite-
tulle 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. sepe-
donicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.,

- Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.,

- perunan aidon siemenen osalta vähintään
edellä luetellut virukset ja viroidit,

dd) oltava soveltuva testaus silmämääräisessä
tutkimuksessa havaittujen muiden oireiden
aiheuttaneen haitallisen kasvintuhoojan
tunnistamiseksi,

c) kaikki sellainen aineisto, jota ei ole b) -kohdassa kuvail-
luissa testeissä todettu vapaaksi b) -kohdassa tarkoitetuista
haitallisista kasvintuhoojista, on välittömästi hävitettävä tai
saatettava sellaisen käsittelyn alaiseksi, joka hävittää
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, liitteen IV A osan
II jakson kohdissa 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 tai 18.4 tarkoitettuja
mukuloita lukuun ottamatta

Pakkauksen tai perunaa irtotavarana kuljetettaessa
kuljetusvälineen ulkopuolella olevalla rekisteröintinumerolla
on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn
viljelijän tuottamia tai ne ovat peräisin tuotantoalueella sijaitse-
vista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähe-
tyskeskuksista, ja että ne ovat vapaita Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta, ja että

a) unionin säännöksiä Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjumiseksi,

ja
b) soveltuvin osin unionin säännöksiä Clavibacter

michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojan torjumiseksi,

ja
c) unionin säännöksiä kasvintuhoojien Globodera pallida

(Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens torjumiseksi noudatetaan.

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

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 Potato
stolbur mycoplasm -kasvintuhoojasta vapaita,

tai
b) yhtään Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan oiretta ei

ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.

18.6.1 Istutettavaksi tarkoitetut suvun ja lajien Capsicum spp.,
Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. juurelliset
kasvit, neuvoston direktiivin 2007/33/EY artiklan 4 (4a)
mukaisesti istutettavia kasveja lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.6 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että
unionin säännöksiä kasvintuhoojien Globodera pallida (Stone)
Behrens ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
torjumiseksi noudatetaan.

18.7. Istutettaviksi tarkoitetut lajien Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum (L.), sukujen Musa L., Nicotiana L. ja
lajin Solanum melongena L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 18.6. on
säädetty tarkoitetuista kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto
siitä, että
a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi

Ralstona solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -
kasvintuhoojasta,

tai
b) yhtään Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan
kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun
jälkeen.

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

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.

19.1 Istutettaviksi tarkoitetut heimon Palmae sukuihin Brahea
Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
kuuluvat kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on
yli 5 cm

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka

kansallinen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
(ISPM) mukaisesti vahvistanut vapaaksi Paysandisia
archon (Burmeister) -kasvintuhoojasta

b) kasveja on vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtoa
kasvatettu tuotantopaikassa,
- joka on alkuperäisen jäsenmaan asiasta vastaavan

kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja
valvoma, ja

- jossa kasvit olivat sijoitettuna fyysisesti kokonaan
Paysandisia archon (Burmeister) -kasvintuhoojan
leviämiseltä suojattuun paikkaan tai jossa sovellettiin
asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä, ja

- jossa kolmesti vuodessa asianmukaisina ajankohtina
suoritetussa virallisessa tarkastuksessa vuotta kohden ei
ole havaittu merkkejä Paysandisia archon (Burmeister)
-kasvintuhoojasta.



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

Virallinen lausunto siitä, että:
aa) kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen

kasvinsuojeluelimen mukaan asiaan kuuluvien
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti vapaa Helicoverpa armigera (Hübner) ja
Spodoptera littoralis (Boisd.) – kasvintuhoojista,

tai
a) mitään merkkiä Helicoverpa armigera (Hübner) tai Spo-

doptera littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojien esiintymisestä
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
Moul. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 20 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit on saatu enintään kolmannesta sukupolvesta lukien

sellaisesta aineistosta, joka on virologisissa testeissä
todettu vapaaksi Chrysanthemum stunt viroid-
kasvintuhoojasta, tai ne ovat suoraan lähtöisin aineistosta,
josta otettu vähintään 10 prosentin edustava näyte on
kukinta-aikaan suoritetussa virallisessa tutkimuksessa
todettu vapaaksi tästä kasvintuhoojasta,

b) kasvit tai pistokkaat ovat peräisin tuotantotiloilta:
- joissa ei ole havaittu lähetystä edeltävien kolmen

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

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

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

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

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 vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen
vuoden aikana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä
testeissä vapaiksi Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli
(Burkholder) Starr et Burkholder ja Phialophora cine-
rescens (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 ammattimaista
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,
seuraavia lukuun ottamatta:
- 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:
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 virallisesti tarkastettu välittömästi ennen

markkinoille saattamista ja ne on todettu vapaiksi
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii
(Burgess) -kasvintuhoojista ja käsitelty asianmukaisesti
kyseisten kasvintuhoojien torjumiseksi,

tai
d) kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (eksplantaatti), joka on

vapaa Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza
trifolii (Burgess) – kasvintuhoojista, kasvatettu in vitro
steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää
saastumisen Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja
Liriomyza trifolii (Burgess) – kasvintuhoojilla, ja
kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.

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

Tuotantopaikan tiedetään todistettavasti olevan vapaa
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann
et Kotthoff) Davis et al. ja Synchytrium endobioticum
(Schilbersky)percival -kasvintuhoojista.

24.1 Lajien ja sukujen Allium porrum L., Asparagus officinalis
L., Beta vulgaris L., Brassica spp. ja Fragaria L. istutettaviksi
tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla, ja
lajien ja sukujen Allium ascalonicum L., Allium cepa L.,
Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris
spp., Lilium spp., Narcissus L. ja Tulipa L. sipulit, mukulat ja
juurakot, jotka on kasvatettu avomaalla, neuvoston direktiivin
2007/33/EY art. 4(4a) tai(4c) mukaisesti istutettavia kasveja,
sipuleita, mukuloita ja juurakoita lukuun ottamatta.

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdassa 24 on
säädetty tarkoitetuista kasveista, näyttöä siitä, että unionin
säännöksiä Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kasvintuhoojien
torjumiseksi noudatetaan.

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

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 tuotantopaikalla tai sen välittömässä
ympäristössä ei ole havaittu yhtään 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 -kasvintu-
hoojan tuotantopaikalla esiintyville roduille vastustusky-
kyisistä lajikkeista, on käsitelty asianmukaisesti kyseisen
kasvintuhoojan torjumiseksi.

26.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum lycopersicum (L.)
kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.6 ja
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 Solanum lycopersicum (L.) 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 michi-

ganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. ja Xant-
homonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye -
kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän,

tai
b)  yhtään kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta 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 alaisek-
si 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 vii-
meksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, ja
että Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa ei
ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyssä labora-
toriotestissä,

tai
b) kaasutus on suoritettu ennen markkinointia,
tai
c) siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan
torjumiseksi, ja niiden on edustavasta näytteestä tehtyjen
laboratoriotestien jälkeen havaittu olevan tästä haitallisesta
kasvintuhoojasta vapaita.

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 olevan

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

- siementä korjattaessa ei ole vielä alkanut kylvöstä
alkaen laskettu kasvuston neljäs kasvukausi ja
kasvustosta on korjattu aiemmin korkeintaan yksi
siemensato,
tai

- yhteisössä markkinoitavien siementen
varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mu-
kaisesti 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 ei ole viljelty kylvöä
edeltävien kolmen vuoden aikana lajia Medicago
sativa L.



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 todettu vapaaksi

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye -
kasvintuhoojasta.

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

Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.

__________



B osa

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

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Erityisvaatimukset Suoja-alueet
1. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson

kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 on
säädetty tarkoitetusta puutavarasta,

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

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Dendroctonus micans Kugelan -
kasvintuhoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattua ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

2. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja
liitteen IV B osan kohdassa 1 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

EL, IE, UK

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips duplicatus Sahlberg -
kasvintuhoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattua ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

3. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja
liitteen IV B osan kohdissa 1 ja 2 on säädetty
tarkoitetusta puutavarasta,

IE, UK

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips typographus Heer -
kasvintuhoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,



että puutavara on uunikuivattua ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

4. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja
liitteen IV B osan kohdissa 1, 2 ja 3 on
säädetty tarkoitetusta puutavarasta,

EL, IE, UK

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips amitinus Eichhof -kasvintuhoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattua ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

5. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja
liitteen IV B osan kohdissa 1, 2, 3 ja 4 on
säädetty tarkoitetusta puutavarasta,

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

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips cembrae Heer -kasvintuhoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattua ja että sen
kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

6. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 ja
liitteen IV B osan kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 5 on
säädetty tarkoitetusta puutavarasta,

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

a) puutavaran on oltava kuorittua,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips sexdentatus Börner -kasvintu-
hoojasta,
tai
c) nykyisen kauppatavan mukaan
puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyl-
lä "Kiln-dried", "KD" tai muulla kansainväli-
sesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava,
että puutavara on uunikuivattua ja että sen



kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina
kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja
lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut
alle 20 prosenttiin käsittelyn aikana.

6.3 Suvun Castanea Mill. puutavara a) Puutavara on kuoretonta,
tai
b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on

CZ, IE, SE, UK

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

6.4 Suvun Platanus L. puutavara, peräisin
Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista,
mukaan lukien sellainen puutavara, jossa ei
ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdissa 5 ja 7.1.2. sekä liitteen IV A osan II
jakson kohdassa 2 on säädetty tarkoitetusta
puutavarasta, virallinen lausunto siitä, että
a) puutavara on peräisin alueelta, jonka

tiedetään olevan vapaa Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. – kasvintuhoojasta kansainvälisen
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan
standardin mukaisesti,

tai
b) puutavaraan tai sen pakkaukseen

nykyisen käytännön mukaisesti
kiinnitetyllä ”Kiln-dried”, ”KD” tai
jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä
merkillä on osoitettava, että puutavara
on uunikuivattu ja sen kosteuspitoisuus
ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta
on asianmukaisen aika/lämpötila –
ohjelman aikana laskettu alle 20
prosenttiin,

tai
c) puutavara on peräisin oikeanpuoleisessa

sarakkeessa mainitulta suojellulta
alueelta

IE, UK

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

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 hedelmiä ja siemeniä lukuun
ottamatta

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 koh-
dassa 7 on säädetty tarkoitetuista kasveista,

EL, IE, UK



virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka
on vapaa Ips duplicatus Sahlberg -kasvintu-
hoojasta.

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

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 -kasvintu-
hoojasta.

IE, UK

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

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, 8 ja 9 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka
on vapaa Ips amitinus Eichhof -kasvintuhoo-
jasta.

EL, IE, UK

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 koh-
dassa, 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 hedelmiä ja siemeniä lukuun
ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 1 koh-
dassa, 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)

12.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun
Platanus L. kasvit, siemeniä lukuun
ottamatta, peräisin Euroopan unionista,
Armeniasta, Sveitsistä tai Yhdysvalloista

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdassa 12 ja liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 8 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

alueella, jonka tiedetään olevan vapaa
Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. –
kasvintuhoojasta kansainvälisen
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan
standardin mukaisesti,

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

oikeanpuoleisessa sarakkeessa manitulla
suojellulla alueella

IE, UK

14.1. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

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 ole-



van vapaita Dendroctonus micans Kugelan -
kasvintuhoojasta.

14.2. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan 14.1
kohdassa 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 amitinus Eichhof -kas-
vintuhoojasta.

14.3. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

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 ole-
van vapaita Ips cembrae Heer -kasvintu-
hoojasta.

14.4. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

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 ole-
van vapaita Ips duplicatus Sahlberg -kas-
vintuhoojasta.

14.5. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

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 ole-
van vapaita Ips sexdentatus Börner -
kasvintuhoojasta.

14.6. Havupuiden (Coniferales) erillinen
kuori

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 kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi,
tai
b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään ole-
van vapaita Ips typographus Heer -kasvintu-
hoojasta.

14.9 Suvun Castanea Mill. erillinen kuori Virallinen lausunto siitä, että kuori:
a) on peräisin alueilta, joiden tiedetään ole-
van vapaita Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr -kasvintuhoojasta
tai

CZ, IE, SE, UK

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.
Kaasutus on osoitettava merkitsemällä
kasvinterveydestä annettuun todistukseen
aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
altistusaika (h).

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

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 siemeniä
lukuun ottamatta

16.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus
L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun
ottamatta

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.

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
kohdassa 4 ja 5 ja liitteen IV B osan
kohdissa 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 16 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa
Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller -kasvintuhoojan ei
tiedetä esiintyvän,

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

alueella, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller -
kasvintuhoojasta,

tai
c) kasvit on tuotettu taimitarhoissa, joiden,

taimitarhan läheisyys mukaan lukien, on
soveltuvina ajankohtina suoritettujen
virallisten tarkastusten ja tutkimusten
perusteella todettu olevan vapaita
Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller -kasvintuhoojasta,

tai
d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

IE, UK, (Pohjois-Irlanti)

UK



paikassa, joka on fyysisesti täysin
suojattu Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojan
kulkeutumista vastaan, ja paikka on
tarkastettu soveltuvina ajankohtina ja
sen on todettu olevana vapaa
Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller -kasvintuhoojasta.

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

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, 13 ja 16 on säädetty
tarkoitetuista kasveista, virallinen lausunto
siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja
että tuotantopaikka on vapaa Gilpinia
hercyniae (Hartig.) -kasvintuhoojasta.

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

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

Virallinen lausunto siitä, että kasvit:
a) ovat vailla maa-ainesta, ja ne on käsitelty
Gonipterus scutellatus Gyll. -kasvintuhoojan
torjumiseksi,
tai

EL, PT (Azorit)

b)  ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään
olevan vapaita Gonipterus scutellatus Gyll. -
kasvintuhoojasta.

19.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun
Castanea Mill. kasvit

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 11.1
ja 11.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että
a) kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
-kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän,

tai
b) kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu

alueella, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on tunnustanut asiaan
kuuluvien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti olevan vapaa Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr -
kasvintuhoojasta,

tai
c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

oikeanpuoleisessa sarakkeessa
luetelluilla suojelluilla alueilla

CZ, IE, SE, UK

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:
a) ovat kasvaneet alueella, jolla ei tiedetä
esiintyvän Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojaa,

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

tai



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

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

a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1
painoprosentin maa-ainesta,
tai
b) mukulat on tarkoitettu jalostettaviksi
tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on
virallisesti hyväksytty, millä voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisriskiä ole.

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

20.3. Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut
juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu
avomaalla

20.4. Istutetut tai istutettavaksi tarkoitetut
juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu
avomaalla

20.5. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus
L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta

Näyttö siitä, että kasvit ovat peräisin pellolta,
jonka tiedetään olevan vapaa Globodera
pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojasta.

Näyttö siitä, että kasvit ovat peräsin pellolta,
jonka tiedetään olevan vapaa Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens -
kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa
9 ja 18, liitteessä IV A osan I jakson
kohdissa 19.2, 23.1 ja 23.2 tai liitteen IV A
osan II jakson kohdissa 12 ja 16 on säädetty
tarkoitetuista kasveista tarvittaessa virallinen
lausunto siitä, että
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojaa
ei tiedetä esiintyvän,

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

alueella, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al. -kasvintuhoojasta,

tai
c) kasvit ovat suoraan lähtöisin

emokasveista, joissa ei ole ilmennyt
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan
aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen
kasvukauden aikana,
ja
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan
aiheuttamia oireita ei ole havaittu
tuotantopaikan kasveissa viimeksi
päättyneen kasvukauden alun jälkeen,

tai

FI, LV, PT (Azorit), SI, SK

PT (Azorit)

UK



d) lajien Prunus laurocerasus L. ja Prunus
lusitanica L. kasveilla, joiden
pakkauksesta tai muulla tavoin käy ilmi,
että ne on tarkoitettu myytäviksi suoraan
lopullisille kuluttajille, jotka eivät
osallistu ammattimaiseen
kasvintuotantoon, ei ole havaittu
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan
aiheuttamia oireita tuotantopaikan
kasveissa viimeksi päättyneen
kasvukauden alun jälkeen.

21. Sukujen ja lajien 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. kasvit ja
elävä siitepöly hedelmiä ja siemeniä lukuun
ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa
9, 9.1 ja 18 ja liitteen III B osan kohdassa 1
on säädetty tarkoitetuista kasveista
tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että
kasvit:
a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista
valtioista, jotka on tunnustettu Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. -
kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti,
tai
b) ovat peräisin EU:n ulkopuolisten
valtioiden Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. -kasvintuhoojasta vapailta alueilta,
jotka on vahvistettu asianomaisen
kansainvälisen kasvin-
suojelutoimenpidestandardin (ISPM)
mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,
tai
c) ovat peräisin Sveitsin kantonista Valais,
tai
d) ovat peräisin oikeanpuoleisessa
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta,
tai
e) 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:

EE, ES (lukuun ottamatta
itsehallintoalueita Andalucia,
Aragón, Castilla la Mancha,
Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Murcia, Navarra ja La
Rioja sekä Guipuzcoan
maakunta (Baskimaa), Lleidan
maakunnan alueita Garrigues,
Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja
Urgell (Katalonian
itsehallintoalue), Alicanten
maakunnan alueita L’Alt
Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà
sekä Valencian maakunnan
kuntia Alborache ja Turís
(Valencian itsehallintoalue)),
FI, FR (Korsika), IE (lukuun
ottamatta Galwayn kaupunkia),
IT (*), LT (lukuun ottamatta
Babtain ja Kėdainiain kuntia
(Kaunasin alue)), LV, PT, SI
(lukuun ottamatta Gorenjskan,
Koroškan, Mariborin ja
Notranjskan alueita sekä
Lendavan ja Renče-Vogrskon
kuntia (etelään valtatiestä H4)),
SK ( lukuun ottamattaDunajská
Stredan piirikuntaa, Hronovce
ja Hronské Kľačany (Levicen
piirikunta), Dvory nad Žitavou
(Nové Zámkyn piirikunta),
Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta),
Veľké Ripňany (Topoľčanyn
piirikunta), Kazimír, Luhyňa,
Malý Horeš, Svätuše ja Zatín
(Trebišovin piirikunta)) ja UK
(Pohjois-Irlanti (lukuun
ottamatta Downin kreivikunnan
townlands Ballinran Upper,
Carrigenagh Upper, Ballinran ja
Carrigengh ja Dunmurry
Crossin vaalipiiriä Belfastissa
(Antrimin kreivikunta),
Mansaari ja Kanaalisaaret)

aa) sijaitsee vähintään yhden kilometrin
virallisesti nimetyn, vähintään 50 km2:n
suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen



sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä
isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti
hyväksyttyä ja valvottua tarkastusjärjes-
telmää, 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
ympäröivällä 500 metrin levyisellä
vyöhykkeellä, on tehtävä tarkoituksen-
mukaisimpina ajankohtina vähintään kerran
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jäl-
keen virallisia tarkastuksia ja kaikki
isäntäkasvit, joissa esiintyy Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. -
kasvintuhoojan oireita, on poistettava välittö-
mästi. Näiden tarkastusten tulokset on
toimitettava vuosittain 1 päivään toukokuuta
mennessä komissiolle ja muille jä-
senvaltioille,
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 tarkoituksenmu-
kaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elo-
kuussa ja kerran elo-marraskuussa
ja
- kerran mainitulla ympäröivällä
vyöhykkeellä asianmukaisena ajankohtana
eli elo-marraskuussa,
ja
dd) jolta peräisin olevat kasvit on
tarkoituksenmukaista laboratoriomenetelmää
käyttäen virallisesti testattu piilevien tartun-
tojen varalta ja käytetyt näytteet on
asianmukaisena ajankohtana virallisesti
otettu.
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, ja
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 hedelmiä ja
siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
15 on sanottu kiellosta tuoda kolmansista
maista (Sveitsiä lukuun ottamatta) unioniin
Vitis L. -suvun kasveja, hedelmiä lukuun
ottamatta, virallinen lausunto siitä, että
kasvit:
a) ovat peräisin oikeanpuoleisessa
sarakkeessa luetelluilta suojatuilta alueilta,
tai
b)
on käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) -
kasvintuhoojasta, 18 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen
hyväksytyn eritelmän mukaisesti.

CY

21.2. Lajin Vitis L. kasvien hedelmät Hedelmät ovat lehdettömiä ja virallinen
lausunto siitä, että hedelmät:

CY

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 täydellisen kasvukauden aikana
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin
riittävästi Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) -
kasvintuhoojaa vastaan.

21.3. Mehiläispesät 15 päivästä
maaliskuuta 30 päivään kesäkuuta

Asiakirjoin on todistettava, että
mehiläispesät:
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,
tai
b) kasvit ovat peräisin Sveitsin kantonista
Valais,
tai
c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta,
tai
d) ovat olleet asianmukaisen
karanteenitoimenpiteen kohteena ennen
siirtoa.

EE, ES (lukuun ottamatta
itsehallintoalueita Andalucia,
Aragón, Castilla la Mancha,
Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Murcia, Navarra ja La
Rioja sekä Guipuzcoan
maakunta (Baskimaa), Lleidan
maakunnan alueita Garrigues,
Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja
Urgell (Katalonian
itsehallintoalue), Alicanten
maakunnan alueita L’Alt
Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà
sekä Valencian maakunnan
kuntia Alborache ja Turís
(Valencian itsehallintoalue)),
FI, FR (Korsika), IE (lukuun
ottamatta Galwayn kaupunkia),
IT (*), LT (lukuun ottamatta
Babtain ja Kėdainiain kuntia
(Kaunasin alue)), LV, PT, SI
(lukuun ottamatta Gorenjskan,
Koroškan, Mariborin ja
Notranjskan alueita sekä



Lendavan ja Renče-Vogrskon
kuntia (etelään valtatiestä H4)),
SK (lukuun ottamatta Dunajská
Stredan piirikuntaa, Hronovce
ja Hronské Kľačany (Levicen
piirikunta), Dvory nad Žitavou
(Nové Zámkyn piirikunta),
Málinec (Poltárin piirikunta),
Hrhov (Rožňavan piirikunta),
Veľké Ripňany
(Topoľčanyn piirikunta),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše ja Zatín (Trebišovin

21.4. Istutettaviksi tarkoitetut Palmae -
heimon kasvit, joiden rungon läpimitta
tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka
kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea
Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Washigtonia Raf.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
17, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 37 ja
37.1 ja liitteessä IV A osan II jakson
kohdassa 19.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että
kasvit:
a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa ei
tiedetä esiintyvän Paysandisia archon
(Burmeister) -kasvintuhoojaa,

tai
b) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella,

jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa Paysandisia
archon (Burmeister) -kasvintuhoojasta,

tai
c) on vähintään kahden vuoden ajan ennen

vientiä tai siirtämistä kasvatettu
tuotantopaikassa,
- jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt
ja jota se valvoo,

ja
- jossa kasvit on sijoitettu kohtaan,

joka on fyysisesti täysin suojattu
Paysandisia archon (Burmeister) -
kasvintuhoojan kulkeutumista
vastaan,

 ja
- jossa vuosittain soveltuvina

ajankohtina, myös välittömästi
ennen siirtämistä kyseiseltä
tuotantopaikalta, tehtävien kolmen
virallisen tarkastuksen aikana ei
ole havaittu merkkejä Paysandisia
archon (Burmeister) -

piirikunta)) ja UK (Pohjois-
Irlanti (lukuun ottamatta
Downin kreivikunnan
townlands Ballinran Upper,
Carrigenagh Upper, Ballinran ja
Carrigengh ja Dunmurry
Crossin vaalipiiriä Belfastissa
(Antrimin kreivikunta),
Mansaari ja Kanaalisaaret).

IE, MT, UK



21.5. Istutettavaksi tarkoitetut Palmae -
heimon kasvit, joiden rungon läpimitta
tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka
kuuluvat seuraaviin lajeihin ja sukuihin:
Areca catecu L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,
Borassus flabellifer L., Brahea armata S.
Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia
capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii
Becc., Caryota maxima Blume, Caryota
cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops
humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia
Mart., Corypha utan Lam., Elaeis
guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc.,
Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona
australis C. Martius, Livistona decora (W.
Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.)
Mart. Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera
L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.)
Roxb., Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea
rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonia
regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto
(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.,
ja Washigtonia Raf.

kasvintuhoojasta.

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
17, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 37 ja
37.1 ja liitteessä IV A osan II jakson
kohdassa 19.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, virallinen lausunto siitä, että
kasvit:
a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa ei
tiedetä esiintyvän Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) -kasvintuhoojaa,

tai
b) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella,

jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti
vahvistanut olevan vapaa
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -
kasvintuhoojasta,

tai
c) on vähintään kahden vuoden ajan ennen

vientiä tai siirtämistä kasvatettu
tuotantopaikassa,
- jonka alkuperämaan kansallinen

kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt
ja jota se valvoo,

ja
- jossa kasvit on sijoitettu kohtaan,

joka on fyysisesti täysin suojattu
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) -kasvintuhoojan
kulkeutumista vastaan,

 ja
- jossa vuosittain soveltuvina

ajankohtina, myös välittömästi
ennen siirtämistä kyseiseltä
tuotantopaikalta, tehtävien kolmen
virallisen tarkastuksen aikana ei
ole havaittu merkkejä
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) -kasvintuhoojasta.

IE, PT (Azorit), UK

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

a) Lähetys tai erä saa sisältää korkeintaan 1
painoprosentin maa-ainesta,
tai
b) kasvit on tarkoitettu jalostettaviksi
tiloissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on
virallisesti hyväksytty, ja millä voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisriskiä ole.

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

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

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:

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

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 kas-
vualustassa, joka on asianmukaisin menetel-
min virallisesti testattu ja todettu Beet
necrotic yellow vein virus -kasvintuhoojasta
vapaaksi,
ja
- kasveista on otettu näytteitä, jotka on
testattu ja todettu vapaiksi Beet necrotic
yellow vein virus -kasvintuhoojasta,
b) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitä-
vän 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, tarvittaessa virallinen lausunto
siitä, että:

FI, IE, PT (Azorit, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho

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

ja Trás-os-Montes), SE, UK

b) pistokkaissa tai kasveissa, joista pistok-
kaat on saatu, ei ole todettu Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan
populaatiot) tuotantopaikalla, jolla ne on
pidetty tai tuotettu koko tuotantoaikana
vähintään kerran kolmessa viikossa
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,
tai
c) kun tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia
tabaci Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan
populaatiot), pistokkaat tai kasvit, joista
pistokkaat on saatu, on pidetty tai tuotettu
tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asianmu-
kaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat
vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että
kyseisellä tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaa-
tiot) 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
Euphorbia pulcherrima Willd. kasvit

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
45.1 kohdassa on säädetty tarkoitetuista

FI, IE, PT (Azorit, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre



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

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 (Eu-
roopan populaatiot) tuotantopaikalla
vähintään kerran kolmessa viikossa
markkinoille saattamista edeltävän yhdeksän
viikon aikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,
tai

Douro e Minho ja Trás-os-
Montes), SE, UK

c) kasvit, joiden tuotantopaikalla on löytynyt
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa
(Euroopan populaatiot), on pidetty tai
tuotettu tässä tuotantopaikassa ja 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 teh-
tyihin 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:
da) jotka ovat peräisin alueelta, jonka
tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn.
-kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot),
tai
db) jotka ovat kasvaneet tuotanto paikassa,
jossa ei ole todettu merkkejä Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan
populaatiot) tuotantopaikalla vähintään
kerran kolmessa viikossa koko
tuotantoaikana suoritetuissa virallisissa
tarkastuksissa,
tai
dc) joiden tuotantopaikalta on löytynyt
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa
(Euroopan populaatiot), ja kasvit on pidetty
tai tuotettu tässä tuotantopaikassa ja 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 siemeniä, mukuloita ja
juurimukuloita lukuun ottamatta ja
istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dipladenia
A. DC., Ficus L., Hibiscus L. ja Mandevilla
Lindl. ja lajin Nerium oleander L. kasvit
siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson
kohdassa 45.1 on säädetty tarkoitetuista
kasveista, tarvittaessa virallinen lausunto
siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka

tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci
Genn. -kasvintuhoojasta (Euroopan
populaatiot),

tai

FI, IE, PT (Azorit, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho ja Trás-os-
Montes), SE, UK

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) kasvit, joiden tuotantopaikalta on

löytynyt Bemisia tabaci Genn. -kas-
vintuhoojaa (Euroopan populaatiot), on
pidetty tai tuotettu tässä tuotanto-
paikassa ja käsitelty asianmukaisesti sen
varmistamiseksi, että ne ovat vapaita
kyseisestä kasvintuhoojasta ja ettei
kyseisellä tuotantopaikalla Bemisia
tabaci Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan
populaatiot) hävittämiseksi tehtyjen
asianmukaisten toimenpiteiden
seurauksena enää esiinny kyseistä
kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee
perustua sekä joka kolmas viikko siirtoa
edeltävän yhdeksän viikon aikana
tehtyihin virallisiin tarkastuksiin että
mainittuna aikana toteutettuihin seu-
rantamenettelyihin,

tai
d) kasveille, joiden osalta pakkauksen tai

kukan kehityksen tai jonkin muun on
osoitettava, että ne on tarkoitettu
loppukuluttajille, jotka eivät osallistu
ammattimaiseen kasvintuotantoon, on
tehty välittömästi ennen siirtoa virallinen
tarkastus ja ne on todettu vapaiksi
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta
(Euroopan populaatiot).

25. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin
Beta vulgaris L. kasvit

Virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit kuljetetaan siten, että voidaan
varmistaa, ettei Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan leviämisriskiä ole, ja
että kasvit on tarkoitettu toimitettaviksi
jalostuslaitokseen, jolla on virallisesti
hyväksytty jätehuoltojärjestelmä, millä
voidaan varmistaa, ettei kyseisen
kasvintuhoojan leviämisriskiä ole,
tai

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



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:
a) on käsitelty Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojan hävittämiseksi,
tai

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

b) on tarkoitettu kuljetettavaksi virallisesti
hyväksytyllä tavalla hävitettäväksi,
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, tarvittaessa virallinen lausunto
siitä, että:

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

a) perussiemen tai sertifioitu siemen täyttää
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
juurikkaiden siemenkaupasta (114/00)
siemenluokille säädetyt edellytykset,
tai
b) kun on kyselopullisesti sertifioimattomista
siemenistä, siemenet:
- täyttävät maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa juurikkaiden siemenkaupasta
(114/00) säädetyt edellytykset, ja
- on tarkoitettu maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksessa juurikkaiden
siemenkaupasta (114/00) säädetyt
edellytykset täyttävään teolliseen jalostuk-
seen, ja toimitettu sellaiseen jalos-
tuslaitokseen, 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, josta tiedetään, ettei siellä
esiinny Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojaa.

27.2. Lajin Beta vulgaris L. vihannesten
siemenet

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

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

a) käsitelty siemen ei sisällä itämätöntä
ainesta enempää kuin 0,5 % painostaan ja
pelletöidyn siemenen osalta, tämä
prosenttimäärä ei saa ylittyä ennen
pelletöintiä,
tai
b) käsittelemätön siemen:
- tulee virallisesti pakata tavalla, joka
varmistaa sen, ettei riskiä Beet necrotic
yellow vein virus -kasvintuhoojan
leviämiseen ole,
ja



- se on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,
joka täyttää kohdassa a) annetut edellytykset
ja toimitettu sellaiseen jalostuslaitokseen,
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:
a) siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan
poistamiseksi,
ja

EL

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,
Extremadura, 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 Madeira)

30. Käytetyt maatalouskoneet a) koneet on puhdistettu ja vailla maa-ainesta
ja kasvijätteitä, kun ne tuodaan
tuotantopaikoille, joissa viljellään
juurikkaita,
tai

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

b) koneet tulevat alueelta, josta tiedetään,
ettei siellä esiinny Beet necrotic yellow vein
virus -kasvintuhoojaa.

31. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät,
jotka ovat peräisin Bulgariasta, Espanjasta,
Italiasta, Kreikasta (Argolidan ja Chanian
alueet), Kroatiasta, Kyprokselta,

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson
kohdassa 30.1 on säädetty siitä, että
pakkauksessa on oltava alkuperämerkintä:
a) hedelmien on oltava lehdettömiä ja
kannattomia, tai

EL (lukuunn ottamatta
Argolidan ja Chanian alueita),
MT, PT (lukuun ottamatta
Algarvea ja Madeiraa).

Portugalista (Algarve ja Madeira),
Ranskasta (lukuun ottamatta Korsikaa) ja
Sloveniasta

b) jos hedelmissä on lehdet tai kannat,
virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pa-
kattu suljettuihin ja virallisesti sinetöityihin
pakkauksiin, joiden on pysyttävä sinetöityinä
kuljetettaessa niitä läpi näille hedelmille
määrättyjen suoja-alueiden. Suoja-alue on
ilmoitettava kasvipassissa.

32. Suvun Vitis L. kasvit hedelmiä ja
siemeniä lukuun ottamatta

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 15
kohdassa, liitteen IV A osan II jakson 17
kohdassa ja liitteen IV B osan 21.1 kohdassa
on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että:
a) kasvit ovat peräisin valtioista ja kasvatettu
tuotantopaikalla, jossa Grapevine
flavescence dorée MLO -kasvintuhoojaa ei

CZ, FR (Alsace, Champagne-
Ardenne, Picardie (Aisnen
departementti), Ile de France
(Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja
Saâcy-sur-Marnen kunta) ja
Lorraine), IT (Basilicata, Puglia
ja Sardinia)



tiedetä esiintyvän;
tai
b) kasvit ovat peräisin alueelta ja kasvatettu
tuotantopaikalla, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on vahvistanut
asiaankuuluvien kansainvälisten standardien
mukaisesti vapaaksi Grapevine flavescence
dorée MLO-kasvintuhoojasta;
tai
c) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu CZ, FR
(Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie
(Aisnen departementti), Ile de France
(Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-
Marnen kunta) ja Lorraine ) tai IT
(Basilicata, Puglia ja Sardinia);
 tai
cc) kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu
CH (lukuun ottamatta Ticinon kantonia ja
Misox-laaksoa);
tai
d) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu
tuotantopaikalla, jossa
aa) emokasveissa ei ole havaittu kahden
viimeksi päättyneen kasvukauden alun
jälkeen Grapevine flavescence dorée MLO-
kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; ja
bb) joko

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

33. Suvun Castanea Mill. kasvit, lukuun
ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja,
hedelmiä ja siemeniä

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa
2 ja liitteen IV A osan I jakson kohdissa 11.1
ja 11.2 on säädetty tarkoitetuista kasveista,
virallinen lausunto siitä, että
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

tuotantopaikoissa valtioissa, joissa
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -
kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän,

tai
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti

alueella, jonka kansallinen
kasvinsuojeluelin on tunnustanut asiaan
kuuluvien kansainvälisten
kasvinsuojelutoimenpidestandardien
mukaisesti vapaaksi Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu –
kasvintuhoojasta,

tai
c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti
oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilla
suojelluilla alueilla.

IE,  UK

(*) IT: Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat),  Lazio,
Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakuntia), Marche, Molise, Piemonte
(lukuun ottamatta Cuneon maakunnan kuntia Busca, Centallo ja Tarantasca), Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maakunnan kuntia Barbona, Boara



Pisani, Castelbaldo Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana 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 ja kasvituotteet

1.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien 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. kasvit siemeniä lukuun ottamatta.

1.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajien Beta vulgaris L. ja Humulus lupulus L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta.

1.3. Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat suvun Solanum L. kasvit tai niiden hybridit.

1.4. Sukujen Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. sekä niiden hybridien, Casimiroa La Llave,
Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ja Vitis L. kasvit hedelmiä ja
siemeniä lukuun ottamatta.

1.5. Sen lisäksi, mitä kohdassa 1.6 on säädetty, suvun Citrus L. kasvit ja niiden hybridit hedelmiä ja siemeniä
lukuun ottamatta.

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 Tavarankuvaus
4401 12 00 Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina

tai niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
4401 40 90 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu.
ex 4403 12 00 Lehtipuuta oleva raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai

muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu.

ex 4403 99 00 Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä
(Fagus spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai
eukalyptuspuuta (Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty.

ex 4404 20 00 Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa
sahaamattomat lehtipuuta olevat paalut, seipäät ja kepit.



ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin  trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä
(Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus
spp.), koivua (Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.) oleva puu, sahattu
tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 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 sukujen ja lajien Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus
officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus
L. ja sen hybridit, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., kaikki Impatiens L. -suvun  New
Guinea -hybridilajikkeet, Lactuca spp., 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., Ulmus L. ja Verbena L. kasvit siemeniä
lukuun ottamatta ja muut kuin heimoon Gramineae kuuluvat istutettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit
sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, siemeniä ja mukuloita lukuun ottamatta.

2.2. Istutettaviksi tarkoitetut muut kuin kohdassa 1.3. mainitut heimon Solanaceae kasvit siemeniä lukuun
ottamatta.

2.3. Heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun Persea ja heimon Strelitziaceae kasvit juurrutettuina tai
kasvualustassa.

2.3.1. Istutettavaksi tarkoitetut heimon Palmae -kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja
jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br.,
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.4. Istutettavaksi tarkoitetut lajien Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ja Allium schoenoprasum L. siemenet
ja sipulit sekä istutettaviksi tarkoitetut lajin Allium porrum L. kasvit, lajin Medicago sativa L. siemenet, lajien
Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum (L.) ja suvun Phaseolus L. siemenet.

3. Istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, juurakot, juurimukulat ja mukulat, jotka ovat rekisteröityjen toimijoiden
tuottamia ja jotka myydään ammattimaista kasvintuotantoa harjoittavalle toimijalle, lukuun ottamatta lopulliselle
kuluttajalle myytäviä valmiita kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joiden osalta viranomaiset takaavat, että
niiden tuotanto on selvästi erillään seuraavien sukujen ja lajien tuotannosta : Camassia Lindl., Chionodoxa
Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Dahlia  spp. 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, Lilium spp., 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 suoja-
alueelle vietäessä ja siellä kuljetettaessa

Sen lisäksi, mitä I jaksossa tarkoitetuista tavaroista on säädetty:

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 Beta vulgaris L. -lajin sekä sukujen Platanus L., Populus L., Prunus L. ja Quercus
spp., Quercus suber lukuun ottamatta, ja Ulmus L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.



1.3. Sukujen ja lajien Amelanchier Med., Castanea Mill., 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. –kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.

1.3.1. Istutettavaksi tarkoitetut Palmae -heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka
kuuluvat seuraaviin lajeihin ja sukuihin: Areca catecu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.
Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota
cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia
Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonia regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans, Syagrus
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ja Washigtonia Raf.

1.4. Sukujen ja lajien 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. pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly.

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., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium ja Phaseolus vulgaris L.
siemenet.

1.9. Suvun Gossypium hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla sekä suvun 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
- suku Platanus L. mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

ja
(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:

CN-koodi Tavarankuvaus
4401 11 00 Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 12 00 Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena.
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
4401 40 90 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu.
ex 4403 11 00 Havupuuta oleva raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla

suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti
syrjätty puu.

ex 4403 12 00 Lehtipuuta oleva raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti
syrjätty puu.

ex 4403 21 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdilta vähintään 15
cm.

ex 4403 22 00 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu
kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai
muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin
vähintään 15 cm



ex 4403 23 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin
vähintään 15 cm

ex 4403 24 00 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on
kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka
poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu
kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 99 00 Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia,  tammea  (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus
spp.), koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta
(Eucalyptus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty.

ex 4404 Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät
ja -kepit.

4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.
ex 4407 Havupuut,  sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi

sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
ex 4407 99 Lehtipuut (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.

), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua
(Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 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, siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita lukuun ottamatta,
sekä istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien Dipladenia A. DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L.,
Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ja Nerium oleander L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.

________



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. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mutta mukaan lukien heimojen Cruciferae, Gramineae ja
suvun Trifolium spp. siemenet, 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 Yhdysvallat sekä sukujen ja lajien Citrus L., Fortunella Swingle ja
Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum (L.), Medicago sativa L.,
Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium
schoenoprasum L. ja 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 spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja heimon Orchidaceae leikkokukat,
- havupuista (Coniferales),
- lajista Acer saccharum Marsh., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista,
- suvusta Prunus L., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista,
- sukujen Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, peräisin
Euroopan ulkopuolisista valtioista,
- lajin Apium graveolens L. ja sukujen Ocimum L., Limnophila L., ja Eryngium L. lehtivihannekset
- lajin Manihot esculenta Crantz lehdet
- suvusta Betula L. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä
- suvuista ja lajeista Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä, peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta,
Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista,
- suvuista Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. ja Zanthoxylum L.

2.1 Kasvinosat ja siemenet, lukuun ottamatta hedelmiä:
- suvuista tai lajeista Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf,
Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja Vepris Comm.

3. Seuraavien kasvien hedelmät ja marjat:
- suvut Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja niiden
hybridit, Momordica L., Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L.
- 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., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista
- suku Capsicum L.
- Punica granatum L. peräisin Afrikan mantereen maista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, Réunionilta,
Mauritiukselta tai Israelista.

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.
- suku ja lajit Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,  peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta
kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista
- suku Betula L., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.

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, peräisin
Yhdysvalloista, 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 Armeniasta,
Sveitsistä tai Yhdysvalloista.
- 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
Yhdysvalloista tai Kanadasta,
- havupuut (lahko Coniferales), mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin
Euroopan ulkopuolisista valtioista, Kazakstanista, Turkista tai Venäjältä,
- suku ja lajit Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch ja
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa,
peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta,
Taiwanista, Venäjältä, ja Yhdysvalloista,
- suku Betula L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Kanadasta ja
Yhdysvalloista
- sukujen Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus
L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista
pyöreää pintaa, sahanpuruja ja lastuja lukuun ottamatta, peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista
ja
(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:

CN-koodi Tavarankuvaus
4401 11 00 Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 12 00 Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa.
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena.
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena.
4401 40 10 Sahanpuru ei yhteenpuristettu.
4401 40 90 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu.
ex 4403 11 00 Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla

suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu.

ex 4403 12 00 Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu.

ex 4403 21 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 22 00 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15
cm

ex 4403 23 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin
vähintään 15 cm

ex 4403 24 00 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on
kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu,
muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka
poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta  (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu,
muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se,
jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm



4403 91 00 Tammea (Quercus spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty,.

4403 95 Koivua (Betula spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

4403 96 00 Koivua (Betula spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

4403 97 00 Poppelia tai haapaa (Populus spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla käsitelty

ex 4403 99 00 Lehtipuuta ( muuta kuin trooppista puulajia,  tammea  (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus
spp.), koivua (Betula L.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) tai eukalyptuspuuta
(Eucalyptus spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai
karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla
käsitelty.

ex 4404 Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja
-kepit.

4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.
ex 4407 Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,

myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.
4407 91 Tammea (Quercus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm

ex 4407 93 Acer saccharum Marsh -lajia oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm.

4407 94 Kirsikkapuuta oleva puu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm

4407 95 Saarnea (Fraxinus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm.

4407 96 Koivua (Betula spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus
suurempi kuin 6 mm

4407 97 Poppelia tai haapaa (Populus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99 Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus
spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua
(Betula spp.) tai poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm.

4408 10 Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkamalla saadut),
ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai
päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm.

4416 00 00 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös
kimmet.

9406 10 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta
* 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.



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) 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 Yhdysvalloista.

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

Sen lisäksi, mitä I jaksossa tarkoitetuista tavaroista on säädetty:

1. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit.

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

3. Sukujen ja lajien 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. pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly

4. Sukujen ja lajien 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. kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

5. Sukujen Castanea Mill., 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 Tavarankuvaus
4401 11 00 Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa
4401 12 00 Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai

niiden kaltaisissa muodoissa
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena
4401 40 90 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu

ex 4403 11 00 Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu

ex 4403 12 00 Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla, ei kuitenkaan, jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu

ex 4403 21 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm



ex 4403 22 00 Havupuuta, mäntyä (Pinus spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15
cm

ex 4403 23 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin
vähintään 15 cm

ex 4403 24 00 Havupuuta, kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on
kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 25 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu,
muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka
poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 26 00 Havupuuta, muuta kuin mäntyä (Pinus spp.) tai kuusta (Abies spp. ja Picea spp.) oleva
raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu,
muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se,
jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm

ex 4403 99 00 Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.),
koivua (Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.) ta eukalyptuspuuta (Eucalyptus
spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty
puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404 Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja
-kepit

4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt
ex 4407 Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu,

myös höylätty, hiottu ja päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
ex 4407 99 Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus

spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.), saarnea (Fraxinus spp.), koivua
(Betula spp.), poppelia tai haapaa (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped)
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään
jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit ja -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset
kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat;
puiset kuormauslavojen lavakaulukset

9406 10 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

* 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.

8. Suvun Eucalyptus L'Hérit kasvinosat.

9. Havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista.
__________
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