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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 
 

 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras bilagorna II B, III B, IV A och B samt V A och B till jord- och skogsbruksministeriets 
förordning av den 15 oktober 2008  om skydd för växters sundhet (17/08), sådana de 
lyder, bilaga IV A delvis ändrad i förordning 3/09 och 7/09 och bilaga V A och B delvis 
ändrad i förordning 7/09, som följer: 
  
 

____________ 
 
 
 

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009. 
 
 
 
Helsingfors den 12 november 2009 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
Specialsakkunnig   Taina Sahin 
 
 



 

BILAGA II 
 
1. I del B, punkt b underpunkt 2 ändras som följer: 
 
2. Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al. 
Växtdelar, dock inte frukter, fröer och 
växter för plantering, men inklusive 
levande pollen för pollinering av 
Amelanchier Med., Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. och Sorbus L. 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), 
LT, LV, PT, SI (utom regionerna 
Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna 
Blahová, Horné Mýto och Okoč 
[regionen Dunajská Streda], Hronovce 
och Hronské Kl'ačany [regionen 
Levice], Vel'ké Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec [regionen 
Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen 
Trebišov]), UK (Nordirland, Isle of 
Man och Kanalöarna). 

 
(**) IT: Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet (förutom provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, 
Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien (förutom provinsen Rovigo och kommunerna Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, och området söder om motorväg 
A4 i provinsen Verona). 
 
 
2. I del B, punkt c underpunkt 0.1 ändras som följer: 
 
01. Cryphonectria parasitica 

(Murrill) Barr 
Trä, dock inte barkat trä, och lös bark 
av Castanea Mill. 

CZ, IE, SE, UK (dock inte Isle of 
Man) 
 

 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA III 
 
1. I del B, punkt 1 ändras som följer: 
 
1. Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud 

som tillämpas på växter som anges i bilaga III, del 
A, punkterna 9, 9.1 och 18, i tillämpliga fall, växter 
och levande pollen för pollinering av Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., utom 
frukter och fröer, med ursprung i andra länder 
utanför EU än Schweiz och de som är erkänt fria 
från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i 
enlighet med förfarandet i rådets direktiv 
2000/29/EG artikel 18, eller i vilka skadegörarfria 
områden fastställts med avseende på Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt relevanta 
internationella standarder för växtskyddsåtgärder 
(ISPM) och erkänts som sådana enligt förfarandet i 
rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto 
och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany [regionen Levice], Vel'ké Ripňany 
[regionen Topol'čany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), UK (Nordirland, 
Isle of Man och Kanalöarna). 

 
 
2. I del B, punkt 2 ändras som följer: 
  
2. Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud 

som tillämpas på växter som anges i bilaga III, del 
A, punkterna 9, 9.1 och 18, i tillämpliga fall, växter 
och levande pollen för pollinering av Cotoneaster 
Ehrh., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, utom 
frukter och fröer, med ursprung i andra länder 
utanför EU än de som är erkänt fria från Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med 
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18, 
eller i andra tredjeländer som konstaterats vara fria 
från skadliga organismer med avseende på Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt de relevanta 
internationella standarder för växtskyddsåtgärder 
(ISPM) och erkänts som sådana enligt förfarandet i 
rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto 
och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany [regionen Levice], Vel'ké Ripňany 
[regionen Topol'čany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), UK (Nordirland, 
Isle of Man och Kanalöarna). 

 
(**) IT: Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet (förutom provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, 
Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien (förutom provinsen Rovigo och kommunerna Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, och området söder om motorväg 
A4 i provinsen Verona). 

 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA IV 
 
1. I del A, avsnitt I punkt 16.5 ändras som följer : 
 
16.5. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. och deras hybrider, med ursprung i sådana 
länder utanför EU där Thephritidae (icke-europeiska) 
förekommer hos dessa frukter  

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga 
IV del A I punkterna 16.1, 16.2 och 16.3 som är avsedda 
att tillämpas på frukter, ett officiellt uttalande om att: 
 

 a) frukterna har sitt ursprung i områden som har påvisats 
vara fria från dessa skadegörare eller om det inte är 
möjligt att uppfylla detta krav, 

 b) inte ett enda symptom på denna skadegörare har 
iakttagits på produktionsplatsen eller i dess 
omedelbara omgivning efter ingången av den senaste 
avslutade växtperioden i officiella kontroller som 
gjorts minst en gång i månaden under tre månader före 
skörden och att inte en enda frukt som skördats från 
produktionsplatsen i en behörig officiell kontroll har 
konstaterats angripen av denna organism eller om det 
inte är möjligt att uppfylla detta krav, 

 c) frukterna har vid officiella prov på representativa 
stickprov visat sig vara fria från dessa skadegörare i 
alla deras utvecklingsstadier eller om det inte är 
möjligt att uppfylla detta krav, 

 d) frukterna har värmebehandlats med ånga, behandlats 
med kyla eller snabb nedfrysning vilket har visat sig 
effektivt mot dessa skadegörare utan att skada 
frukterna eller alternativt behandlats kemikaliskt på 
sätt som godkänts av gemenskapens bestämmelser. 

 

 
 
2. I del A, avsnitt I punkt 46 ändras som följer : 
 
46. Växter för plantering, dock inte fröer, lökar, knölar, 
stamknölar och rotstockar, med ursprung i länder där det 
förekommer relevanta skadegörare 

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga 
III del A punkt 13 och bilaga IV del A I punkterna 25.5, 
25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 och 45.3 
som är avsedda att tillämpas på växter 

Skadegörarna är: 
- Bean golden mosaic virus 
- Cowpea mild mottle virus 
- Lettuce infectious yellows virus 
- Pepper mild tigré virus 
- Squash leaf curl virus  
- övriga virus som överförs av Bemisia tabaci Genn. 
 

 

a) där Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska 
populationer) inte förekommer eller smittbärare av 
andra fastställda skadegörare 

 

ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på 
fastställda skadegörare har iakttagits hos växterna under en 
tillräckligt lång tidsperiod, 

b) där Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska 
populationer) förekommer eller smittbärare av andra 
fastställda skadegörare. 

ett officiellt uttalande om att inga symptom på relevanta 
skadegörare har iakttagits på växterna under en tillräckligt 
lång period, och 
 

 a) att växterna har sitt ursprung i regioner som är fria från 
Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av 
fastställda skadegörare, 

eller 



 

 b) att produktionsplatsen i officiella kontroller som 
företagits vid lämpliga tidpunkter visat sig fri från 
Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av 
fastställda skadegörare, 

eller 
 a) att växterna behandlats tillräckligt för bekämpning av 

Bemisia tabaci Genn. 
 

 
 
3. I del B punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ändras som  följer : 
 
1. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 

enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7 som är avsedda att tillämpas 
på virke, 
 

EL, IE, UK (Nordirland, 
Isle of Man, Jersey) 

 a) träet skall vara barkat, 
eller 

 

 b) ett officiellt uttalande om att träet härstammar 
från områden som har visat sig fria från 
Dendroctonus micans Kugelan, 

eller 

 

 c) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 

2. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 
enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7, och i bilaga IV del B punkt 1 
som är avsedda att tillämpas på virke, 
 

EL, IE, UK 

 a) virket skall vara barkat, 
eller 

 

 b) ett officiellt uttalande om att virket 
härstammar från områden som har visat sig 
fria från Ips duplicatus Sahlberg, 

eller 

 

 c) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 

3. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 
enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7, och i bilaga IV del B 
punkterna 1 och 2  
som är avsedda att tillämpas på virke, 
 

IE, UK 



 

 a) virket skall vara barkat, 
eller 

 

 b) ett officiellt uttalande om att virket 
härstammar från områden som har visat sig 
fria från Ips typographus Heer, 

eller 

 

 c) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 

4. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 
enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7, och i bilaga IV del B 
punkterna 1, 2 och 3 som är avsedda att tillämpas 
på virke, 
 

EL, FR (Korsika), IE, UK 

 a) virket skall vara barkat, 
eller 

 

 b) ett officiellt uttalande om att virket 
härstammar från områden som har visat sig 
fria från Ips amitinus Eichhof, 

eller 

 

 c) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 

5. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 
enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7, och i bilaga IV del B 
punkterna 1, 2, 3 och 4 som är avsedda att 
tillämpas på virke, 
 

EL, IE, UK (Nordirland, 
Isle of Man) 

 d) virket skall vara barkat, 
eller 

 

 e) ett officiellt uttalande om att virket 
härstammar från områden som har visat sig 
fria från Ips cembrae Heer, 

eller 

 

 f) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 



 

6. Trä av barrträd (Coniferales) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser 
enligt bilaga IV del A I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 och 1.7, och i bilaga IV del B 
punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 som är avsedda att 
tillämpas på virke, 
 

CY, IE, UK (Nordirland, 
Isle of Man) 

 a) virket skall vara barkat, 
eller 

 

 b) ett officiellt uttalande om att virket 
härstammar från områden som har visat sig 
fria från Ips sexdentatus Börner, 

eller 

 

 c) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "KD" 
eller med ett annat internationellt godkänt 
märke som är fäst på trävaran eller dess 
förpackning i överensstämmelse med 
gällande handelspraxis, som visar att virket 
vid framställningstidpunkten var ugnstorkat 
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på 
sådant sätt att dess fukthalt i procent av 
torrsubstansen under torkningen har 
underskridit 20 %. 

 

 

 
 
4. I del B, punkterna 6.3 och 14.9 ändras som följer: 
 
6.3 Trä av Castanea Mill. a) träet skall vara barkfritt 

eller 
b) ett officiellt uttalande om att: 
 

CZ, IE, SE, UK (dock inte 
Isle of Man) 

 - träet har sitt ursprung i områden som har 
påvisats vara fria från Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr 

eller 

 

 - träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt 
tids-/temperaturschema på sådant sätt att 
dess fukthalt i procent av torrsubstansen 
under torkningen har underskridit 20 %. 
Detta skall framgå genom märkningen 
’Kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan 
internationellt godkänd märkning på träet 
eller på dess förpackning i 
överensstämmelse med gällande 
handelspraxis. 

 

 

 
 
14.9 Lös bark av Castanea Mill. Ett officiellt uttalande om att: 

 
a) den lösa barken har sitt ursprung i områden 

som har påvisats vara fria från Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr 

eller 

CZ, IE, SE, UK (dock inte 
Isle of Man) 

 den lösa barken har genomgått gasning eller 
annan lämplig behandling mot Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr med ett förfaringssätt 
som godkänts enligt förfarandet i rådets direktiv 
2000/29/EG artikel 18. I det intyg som utfärdas 
över växters sundhet skall anges verksamt ämne, 
lägsta barktemperatur, halt (g/m3) och 
behandlingstid (h). 

 



 

5. I del B, punkt 21 ändras som följer: 
 
21. Växter och levande pollen för 
pollinering av Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,  

Utan att det sagda begränsar de stadganden enligt 
bilaga III del A punkterna 9, 9.1 och 18 samt 
bilaga III del B punkt 1 som är avsedda att 
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande att 

 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 
Pyrus L. och Sorbus L., dock inte 
frukter och fröer 

 
a) växterna har sitt ursprung i länder utanför EU 

som är erkänt fria från Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

EE, ES, FI, FR (Korsika), 
IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna 
Gorenjska, Koroška, 
Notranjska och Maribor), 
SK (utom kommunerna  

 b) växterna har sitt ursprung i länder utanför EU 
i områden som konstaterats vara fria från 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
enligt de relevanta internationella 
standarderna för växtskyddsåtgärder och 
erkänts som sådana enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

Blahová, Horné Mýto och 
Okoč [regionen Dunajská 
Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany 
[regionen Levice], Vel'ké 
Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec 
[regionen Poltár], Hrhov  

 c) växterna har sitt ursprung i en av följande 
kantoner i Schweiz: Fribourg, Vaud, Valais, 

eller 

[regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý 
Horeš, Svätuše och Zatín  

 d) växterna har sitt ursprung i de skyddade 
zoner som anges i den högra kolumnen,  

eller 

[regionen Trebišov]), UK 
(Nordirland, Isle of Man 
och Kanalöarna). 

 e) växterna har producerats eller, om de flyttats 
till en ’buffertzon’, bevarats och skötts under 
minst sju månader (som omfattar perioden 1 
april - 31 oktober) av hela den senaste 
växtperioden på ett fält 

 

 aa) som ligger inom en officiellt utsedd 
’buffertzon’ på minst 50 km2, med minst 1 
kilometers avstånd till gränsen, där 
värdplantorna är föremål för ett officiellt 
godkänt och övervakat kontrollsystem som 
inrättats senast före början av hela den 
växtperiod som föregår den senaste hela 
växtperioden, i syfte att minimera risken att 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
sprids från växter som växt där. En 
detaljerad beskrivning av denna ’buffertzon’ 

 

 skall finnas tillgänglig för kommissionen 
och övriga medlemsstater. När 
’buffertzonen’ inrättats skall officiella 
kontroller göras minst en gång vid den 
lämpligaste tidpunkten sedan början av den 
senaste hela växtperioden, i den del av zonen 
som inte omfattar fältet och en kringliggande 
zon med 500 meters bredd; alla värdplantor 
som visar symptom på Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. bör avlägsnas 
omedelbart. Resultaten av dessa kontroller 
skall tillhandahållas kommissionen och 
övriga medlemsstater senast den 1 maj varje 
år, och 

 

 bb) som har godkänts officiellt, även 
’buffertzonen’, före början av hela den 
växtperiod som föregår den senaste hela 
växtperioden, för odling av växter enligt 
kraven i denna punkt, och 

 

 cc) liksom den kringliggande zonen med  



 

minst 500 meters bredd, konstaterats vara fri 
från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
sedan början av den senaste hela 
växtperioden vid officiella kontroller som 
utförts åtminstone  

 - två gånger på fältet vid den 
lämpligaste tidpunkten, dvs. 
en gång under juni-augusti 
och en gång under augusti-
november, och 

 

 - en gång i den angivna 
kringliggande zonen vid den 
lämpligaste tidpunkten, dvs. 
under augusti -november, och 

 

 dd) där växterna har genomgått officiella 
prover för latenta infektioner enligt lämplig 
laboratoriemetod, där proverna tagits 
officiellt under den lämpligaste perioden.  

 

 

 Under perioden från den 1 april 2004 till den 1 
april 2005 skall dessa bestämmelser inte gälla 
växter som flyttats till eller inom de skyddade 
zoner som anges i den högra kolumnen och har 
producerats eller bevarats inom officiellt 
utnämnda ’buffertzoner’ enligt de krav som är 
tillämpliga före den 1 april 2004. 

 

   
   
   
   
 
 
6. I del B, punkt 21.3 ändras som följer: 
 
21.3 Från den 15 mars till den 30 juni, 
bikupor  

Det skall finnas dokumenterade bevis för att 
bikuporna 

 

 a) har sitt ursprung i länder utanför EU som är 
erkänt fria från Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

EE, ES, FI, FR (Korsika), 
IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna  

 b) har sitt ursprung i en av följande kantoner i 
Schweiz: Fribourg, Vaud, Valais, 

eller 

Gorenjska, Koroška, 
Notranjska och Maribor), 
SK (utom kommunerna  

 c) har sitt ursprung i de skyddade zoner som 
anges i den högra kolumnen,  

eller 

Blahová, Horné Mýto och 
Okoč [regionen Dunajská 
Streda], Hronovce och  

 d) har genomgått lämplig karantän innan de 
flyttas. 

Hronské Kl'ačany 
[regionen Levice], Vel'ké 
Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec 
[regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý 
Horeš, Svätuše och Zatín 
[regionen Trebišov]), UK 
(Nordirland, Isle of Man 
och Kanalöarna). 

 
______________ 

 



 

BILAGA V 
 
1. I del A, avsnitt I punkt 1.7 rubrik b ändras tabellen som följer: 
 

KN-nummer Varubeskrivning 
4401 10 00 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar eller liknande. 
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån. 

ex 4401 30 80 Träavfall och -rester (dock inte sågspån), inte agglomerat till vedträn, briketter, pelletar 
eller liknande former. 

4403 10 00 Obearbetat trä, som är målat, betsat eller behandlat med kreosot eller andra 
konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat. 

ex 4403 99 Obearbetat lövträ [dock inte tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i 
kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek (Quercus spp.) eller bok (Fagus spp.)], även 
barkat eller befriat från splintved eller bilat, dock inte trä som är målat, betsat eller 
behandlat med kreosot eller andra konserveringsmedel. 

ex 4404 20 00 Kluvna stolpar av lövträ: pålar och störar av lövträ, spetsade men inte sågade i 
längdriktningen. 

ex 4407 99 Lövträ [dock inte tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 
eller andra tropiska träslag, ek (Quercus spp.) eller bok (Fagus spp.)], sågat eller kluvet 
i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, 
med en tjocklek över 6 mm. 

* med trä avses i denna bestämmelse trä, som har kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med eller utan 
bark, eller är i form av spån, flis, sågspån eller träavfall, om inte något annat omnämns särskilt.  
 
  
2. I del B, avsnitt I punkt 6 rubrik b ändras tabellen som följer:  
 

KN-nummer Varubeskrivning 
4401 10 00 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar eller liknande. 
4401 21 00 Barrträ i form av flis eller spån. 
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån. 

ex 4401 30 40 Sågspån, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former 
ex 4401 30 80 Träavfall och -rester, dock inte agglomerat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande 

former. 
4403 10 00 Obearbetat trä, som är målat, betsat eller behandlat med kreosot eller andra 

konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat. 
4403 20 Obearbetat barrträ, dock inte målat, betsat, eller behandlat med kreosot eller annat 

konserveringsmedel, också barkat eller utan splint, eller grovt sågat 
4403 91 Obearbetat trä av ek (Quercus spp.), dock inte trä som är målat, betsat eller behandlat 

med kreosot eller andra konserveringsmedel , också barkat eller utan splint, eller grovt 
sågat. 

ex 4403 99 Obearbetat lövträ [dock inte tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i 
kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek (Quercus spp.) eller bok (Fagus spp.)], även 
barkat eller befriat från splintved, eller bilat, dock inte trä som är målat, betsat eller 
behandlat med kreosot eller andra konserveringsmedel. 

ex 4404 Kluvna stolpar: pålar och störar av trä, spetsade men inte sågade i längdriktningen 
4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä. 

4407 10 Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, 
slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm. 

4407 91 Trä av ek (Quercus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till 
skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm. 

ex 4407 93 Trä av sockerlönn (Acer saccharum Marsh), sågat eller kluvet i längdriktningen eller 
skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av 
mer än 6 mm 

4407 95 Trä av ask (Fraxinus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat 
till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm 

Ex 4407 99 Lövträ [utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller 
andra tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.) lönn (Acer spp.), 
körsbärsträ (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus spp.)], sågat eller kluvet i längdriktningen 



 

eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en 
tjocklek av mer än 6 mm. 

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, och liknande förpackningar av trä; 
kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä; pallflänsar 
av trä. 

4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av 
trä, inklusive tunnstav. 

9406 00 20 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä. 
* med trä avses i denna bestämmelse trä, som har kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med eller utan 
bark, eller är i form av spån, flis, sågspån eller träavfall, om inte något annat omnämns särskilt.  
 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


