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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 ase-
tuksen (17/08) 8 luku, sekä 
muutetaan 8 - 10 §, 12 § 1 momentti ja liitteet I-V, VII ja X, 
sellaisina kuin niistä ovat liite I osaksi asetuksessa 7/09, liite II osaksi asetuksissa 7/09, 
22/09 ja 1/10, liite III osaksi asetuksissa 22/09 ja 1/10, liite IV osaksi asetuksissa 3/09, 
7/09, 22/09 ja 1/10, liite V osaksi asetuksissa 7/09 ja 22/09 ja liite X asetuksessa 1/10, 
seuraavasti: 

 
 

8 § 
Puisen pakkausmateriaalin ja sahatavaran merkintä 

 
Tämän asetuksen liitteen X mukaisilla merkinnöillä A, B ja C voidaan merkitä 

sellainen puutavara, sahatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka täyttää jäljem-
pänä 2 – 5 momentin vaatimukset. 

 
Liitteen X mukaisella merkinnällä A voidaan merkitä sellainen puutavara, sa-

hatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka on kuoretonta ja kuumennuskäsitelty si-
ten, että lämpötila puutavaran ytimessä on 30 minuutin ajan vähintään 56 ºC. Kuu-
mennuskäsittely voidaan tehdä myös puutavaran uunikuivauksen yhteydessä, jos 
edellä mainitut käsittelyvaatimukset täyttyvät.  

 

Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta 
Käyntiosoite Postisosoite Puhelin  
Hallituskatu 3 A PL 30 0295 16 2200  
00170 HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO   
 
 



 

Puinen pakkausmateriaali voidaan myös valmistaa kuorettomasta puutavaras-
ta, jolle on tehty metyylibromidi -kaasutuskäsittely. Tällöin tulee käyttää liitteen X 
mukaista B merkintää. Suomessa metyylibromidin käyttö ei kuitenkaan ole sallittua.  

 
Liitteen X mukaisella merkinnällä C voidaan merkitä kuoreton, alle 20 cm lä-

pimitaltaan oleva puutavara, sahatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka on di-
elektrisesti kuumennettua siten, että lämpötila ytimen lisäksi myös puun pinnalla on 
yhden minuutin ajan vähintään 60 ºC. Lämpötila on saavutettava 30 minuutin kulu-
essa käsittelyn aloittamisesta. 

 
Puisen pakkausmateriaalin merkintä on tehtävä jokaisen pakkauksen kahdelle 

sivulle siten, että merkintä on näkyvissä valmiissa pakkauksessa. Yksittäiset tuki- ja 
välipuut on merkittävä erikseen. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa ja pysy-
vä, eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai 
oranssia väriä. Merkinnän muoto, reunukset ja merkkien asettelu tulee tehdä liit-
teessä X mainittujen mallien mukaisesti.  

 
Milloin liitteen X mukaisella merkinnällä varustetun pakkausmateriaalin yksit-

täinen osa korvataan 2 - 4 momentissa luetellut käsittelyvaatimukset täyttävällä 
osalla, on korvattava pakkausmateriaalin osa merkittävä. Laajemmissa korjauksissa 
ja milloin ei ole varmuutta, että vanha pakkausmateriaali täyttää vaatimukset, on 
pakkausmateriaali käsiteltävä uudelleen ja mahdollinen vanha merkintä poistettava 
ja pakkausmateriaali merkittävä uudelleen edellä 5 momentissa tarkoitetulla tavalla.  

 
Käytettäessä liitteen X mukaista merkintää sahatavaran merkitsemiseen, on 

merkintä tehtävä sahatavaran kääreeseen, sahatavaranippuun tai sen etikettiin.  
Merkinnän on oltava näkyvä ja säänkestävä ja sen on täytettävä lisäksi edellä 5 
momentissa tarkoitetut vaatimukset. 

 
9 § 

Merkinnän käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää liitteen X mukaisen puisen pakkausma-
teriaalin merkinnän käyttöoikeuden seuraavin edellytyksin: 
 

1) sahatavaran toimittajalle, kun 
a. toimittajalla on käytettävissä sahatavaran kuivaukseen puutavaran kuumen-

tamistarkoitukseen laitteisto, jonka avulla sahatavara voidaan käsitellä 8 §:n 
2 ja 4 momentissa mainitulla tavalla; ja 

b. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä, 
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on 
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen 
kuivatusvaatimusten täyttymisestä; sekä 

2) puisen pakkausmateriaalin toimittajalle, valmistajalle tai korjaajalle, kun  
a. pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään vain joko mainitulla merkinnällä 

varustettua sahatavaraa tai sahatavaraa, jolla on kasvinsuojeluviranomaisen 
antama tavaraeräkohtainen todistus siitä, että se täyttää 8 §:n 2 - 4 momen-
tissa luetellut vaatimukset; tai  



 

b. pakkausmateriaalin valmistajalla tai sen korjaajalla on käytössään laitteisto, 
jonka avulla materiaali voidaan käsitellä 8 §:n 2 ja 4 momentissa mainitulla 
tavalla; ja 

c. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä, 
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on 
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen 
kuivatusvaatimusten täyttymisestä. 

 
10 § 

Kasvintuhoojat 
 

Kasvinterveyslaissa tarkoitetut kasvintuhoojat on torjuttava seuraavasti: 
1) liitteessä I luetellut kasvintuhoojat, joita Suomessa ei pysyvästi esiinny, on hävi-

tettävä;  
2) liitteessä II luetellut kasvintuhoojat, joita Suomessa ei pysyvästi esiinny, on hävi-

tettävä silloin, kun ne esiintyvät samassa liitteessä luetelluissa kasveissa; 
3) liitteessä I luetellut valkoperuna-ankeroinen (Globodera pallida), keltaperuna-

ankeroinen (Globodera rostochiensis), perunan vaalea rengasmätä (Clavibacter 
michiganensis) ja perunasyöpä (Synchytrium endobioticum) on hävitettävä sil-
loin, kun ne esiintyvät korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella. Muualla 
kuin korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella esiintyessään nämä kas-
vintuhoojat on torjuttava. 

 
12 § 

Kasvintuhoojien torjuntapäätökset 
 

 Valvontaviranomaisen on annettava toimijalle kasvinterveyslain 11 §:n mukai-
nen kirjallinen torjuntapäätös, jos valvonnassa todetaan tavarasta löytyvän tai on 
perusteltua syytä epäillä tavarasta löytyvän liitteessä I mainittuja kasvintuhoojia tai 
liitteessä II mainittuja kasvintuhoojia silloin, kun ne esiintyvät samassa liitteessä lue-
telluissa kasveissa, liitteessä III mainittuja tavaroita tai jos tavara ei täytä tässä ase-
tuksessa sille asetettuja vaatimuksia. 

----------------------- 
   _____________ 
    
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 
 
 
Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013  
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
 
 
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) 
 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 
 3. Anomala orientalis Waterhouse 
 4. Anoplophora chinensis (Thomson) 
 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 
 5. Anoplophora malasiaca (Forster) 
 6. Arrhenodes minutus Drury 
 7. Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) seuraavien virusten siirtäjinä: 
  (a) Bean golden mosaic virus 
  (b) Cowpea mild mottle virus 
  (c) Lettuce 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 
 11. Heliothis zea (Boddie) 
 11.1 Hirschmanniella spp., muut kuin Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey  
 12. Liriomyza sativae Blanchard 
 13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 
 14. Monochamus spp. (Euroopan ulkopuoliset) 
 15. Myndus crudus Van Duzee 
 16. Nacobbus aberrans  (Thorne) Thorne et Allen 
 16.1 Naupactus leucoloma Boheman 
 17. Premnotrypes spp. (Euroopan ulkopuoliset) 
 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 
 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 
 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 
 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) 
 26. Xiphinema americanum Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) 
 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo 
 
b) Bakteerit 
 1. Xylella fastidiosa (Well et Raju) 
 
c) Sienet 
 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 
 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
 3. Cronartium spp. (Euroopan ulkopuoliset) 
 4. Endocronartium spp. (Euroopan ulkopuoliset) 
 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et lto 
 6. Gymnosporangium spp. (Euroopan ulkopuoliset) 
 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar 
 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 
 10. Mycosphaerella larici-leptolepis lto et al. 
 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 
 12. Phoma andina Turkensteen 
 13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 
 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema 
 15. Thecaphora solani Barrus 
 15.1. Tilletia indica Mitra 
 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 
 
d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit 
 1. Elm phloem necrosis mycoplasm 
 2. Perunan virukset ja virusten kaltaiset organismit kuten: 
  (a) Andean potato latent virus 
  (b) Andean potato mottle virus 
  (c) Arracacha virus B, oca kanta 
  (d) Potato black ringspot virus 
  (e) Potato spindle tuber viroid 
  (f) Potato virus T 
  (g) Perunan A, M, S, V, X ja Y (mukaan lukien Yo, Yn ja Yc) virusten Euroopan ulkopuoliset isolaa-

tit 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 
 01. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 
 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 
 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 
 6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot)  
 6.2  Meloidogyne fallax Karssen 
 7. Opogona sacchari (Bojer) 
 8. Popilia japonica Newman 
 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi 
 9. Spodoptera littoralis (Boisduval)  
 
b) Bakteerit 
 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 
 2.  Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 
 
c) Sienet 
 1. Melampsora medusae Thümen 
 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 
 
d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit 
 1. Apple proliferation mycoplasm 
 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 
 3. Pear decline mycoplasm 
 

__________ 



     

B osa 
 

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ 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, Madeira, Ribatejo e Oeste (seuraavat 
kunnat: Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas 
da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ja Torres 
Vedras) sekä Trás-os-Montes), SE, UK 
 

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 
 

CY 
 

2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, SI, SK 
 

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

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IE ja UK (Pohjois-Irlanti) 
 
b) Virukset ja virusten kaltaiset organismit 
 

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

 
2.Tomato spotted wilt virus FI, SE 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     

 
LIITE II 

 
A osa 

 
KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN KAIKISSA EU:N 

JÄSENVALTIOISSA, JOS NE ESIINTYVÄT MÄÄRÄTYISSÄ KASVEISSA TAI KASVITUOTTEISSA 
 

I jakso 
 

KASVINTUHOOJAT, JOITA EI TIETTÄVÄSTI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT 
MERKITYKSELLISIÄ KOKO YHTEISÖLLE 

 
a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa 
 

Kasvintuhoojat Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat 
1. Aculops fuchsiae Keifer Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fuchsia L. kasvit, lukuun ottamat-

ta siemeniä 
 

1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. ja Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. kasvit,  lukuun 
ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja ja siemeniä,  
 puutavara ja kuori, jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japa-
nista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja 
Yhdysvalloista 
 

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 otta-
matta siemeniä 
 

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

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

6. Aphelenchoides besseyi Christie (*) Suvun Oryza siemenet 
 

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

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen Abies 
Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseu-
dotsuga Carr. ja Tsuga Carr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja 
siemeniä, sekä havupuu (Coniferales) 
 

9. Carposina niponensis Walsingham Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen Cydo-
nia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

10. Diaphorina citri Kuway Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit ja 
niiden hybridit sekä suvun Murraya König kasvit, lukuun otta-
matta hedelmiä ja siemeniä 
 

11. Enarmonia packardi (Zeller) Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen Cydo-
nia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

(*) Aphelenchoides besseyi Christie ei esiinny suvun Oryza kasveissa yhteisön alueella 



     
 
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 Cydo-
nia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

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

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

18. Listronotus bonariensis  (Kuschel) Heimojen Cruciferae ja Gramineae ja suvun Trifolium spp. sie-
menet, 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 kuorel-
linen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coni-
ferales) 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 havu-
puiden (Coniferales) kuori 
 

28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny Lajin Solanum tuberosum L. mukulat 
 



     
29. Tachypterellus quadrigibbus Say Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen Cydo-

nia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

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

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

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

 
b) Bakteerit 
 

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat 
 
1. Citrus greening bacterium 

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

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

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Lajin Zea mais L. siemenet 
 

4. Xanthomonas campestris (kaikki sitruksille 
patogeeniset kannat) 

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

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiy-
ama) 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 (Euroo-

pan 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 tarkoite-
tut 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   Yhdysvalloista ja Kanadasta 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 
 

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



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

siemeniä 
 

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Sukujen Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit ja niiden 
hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä suvun Cit-
rus L. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta siemeniä ja he-
delmiä, mukaan lukien kuitenkin Etelä-Amerikasta peräisin olevat 
lajien Citrus reticulata Blanco ja Citrus sinensis L. Osbeck he-
delmät 
 

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

 

Suvun Phoenix spp kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä  
 

11. Guignardia citricarpa Kiely (kaikki sitruk-
sille patogeeniset kannat) 

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

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat sukujen Cydo-
nia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit, lukuun otta-
matta 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 ot-
tamatta siemeniä 
 

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

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

4. Cadang-Cadang -viroid Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat istutettaviksi 
tarkoitetut heimon Palmae kasvit, lukuun ottamatta siemeniä 
 

5. Cherry leaf roll virus (*) Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit 
 

5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des Moul. ja 
lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 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 ulkopuo-

liset 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.) Ing-
ram, 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 otta-

matta 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 Gla-
diolus 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 juurimu-
kulat 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., Trith-
rinax Mart. ja Washingtonia Raf. kuuluvat heimon Palmae kas-
vit, 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. michiga-
nensis (Smith) Davis et al. 

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. 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., Pyracantha 
Roem., Pyrus L., Sorbus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot 
kasvit, lukuun ottamatta siemeniä 
 

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola 
(Hellmers) Dickey 

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) 
Starr et Burkholder 

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Pru-
nier et al.) Young et al. 

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Prunus persica (L.) Batsch ja 
Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
 

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli 
(Smith) Dye 

 

Suvun Phaseolus L. siemenet 
 

8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) 
Dye 

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun ottamat-
ta siemeniä 
 

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye 

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

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun otta-
matta siemeniä 
  

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Wil-
lems et al. 

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä 
 

 



     

c) Sienet 
 

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat 
1. Ceratocystis fimbriata f.spp. platani Walter Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. kasvit, lukuun otta-

matta siemeniä, sekä suvun Platanus L. puutavara mukaan luki-
en 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 otta-
matta 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. fra-
gariae 

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit, lukuun otta-
matta 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 isolaa-
tit) 

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

5. Citrus vein enation woody gall Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit 
sekä niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä 
 

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



     

7. Plum pox virus Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit, lukuun ottamat-
ta siemeniä 
 

8. Potato stolbur mycoplasm Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, lukuun otta-
matta 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 otta-
matta 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 otta-
matta 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 muun-
nokset, lajien Lactuca sativa L. ja Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw. kasvit, lajin Nicotiana tabacum L.kasvit 
joista on oltava todistus, että ne ovat tarkoitetut myytäväksi 
ammattimaiseen tupakantuotantoon sekä istutettaviksi tarkoitetut 
lajien Solanum melongena L. ja Solanum tuberosum L. kasvit, 
lukuun ottamatta siemeniä 
 

16. Tomato yellow leaf curl virus Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä 
 

 
__________ 



    

B osa 
 

KASVINTUHOOJAT, JOIDEN TUONTI JA LEVITTÄMINEN KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLÄ 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 hedel-

mät (siemenkodat) sekä puuvilla, josta ei ole 
poistettu siemeniä 
 

EL, ES (Andalusia, Katalonia, Ex-
tremadura, 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 Ku-
gelan 

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, Man-
saari ja Jersey) 

4. Gilphinia hercyniae (Har-
tig) 

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

EL, IE, UK (Pohjois-Irlanti, Man-
saari 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, FR (Korsika), 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 Man-
saari) 

 (c) Ips duplicatus Sahl-
berg 

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 Bör-
ner 

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 Man-
saari) 

 (e) Ips typographus 
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 
 

IE, UK 

9. Sternochetus mangiferae 
Fabricius 

EU:n ulkopuolisista valtioista peräisin ole-
vat suvun Mangifera spp. siemenet 
 

ES (Granada ja Malaga), PT (Alen-
tejo, Algarve ja Madeira) 

 



    

 
b) Bakteerit 

Kasvintuhooja Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Suoja-alueet 
1. Curtobacterium flaccumfa-

ciens pv. flaccumfaciens 
(Hedges) Collins et Jones 

 

Lajin Phaseolus vulgaris L. ja suvun Do-
lichos Jacq. siemenet 

EL, ES, PT 

2. Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. 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:  

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), 
LT, LV, PT, SI (lukuun ottamatta 
Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja 
Notranjskan alueita), SK (seuraavia 
kuntia lukuun ottamatta: Blahová, 
Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja 
Hronské Kľačany (Levicen piirikun-
ta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn 
piirikunta), Málinec (Poltárin piiri-
kunta), Hrhov (Rožňavan piirikun-
ta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piiri-
kunta)), UK (Pohjois-Irlanti, Man-
saari ja Kanaalisaaret). 

 
(*) IT: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, 
Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maa-
kunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbado, 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 
01. Cryphonectria parasitica 

(Murrill) Barr 
Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta 
puutavaraa, ja suvun Castanea Mill. erilli-
nen kuori 
 

CZ IE, SE, UK (lukuun ottamatta 
Mansaarta) 

1. Glomerella gossypii Edger-
ton 

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 
1. Citrus tristeza virus (eu-

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

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

2. Grapevine flavescence 
dorée MLO 

Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta he-
delmiä ja siemeniä  

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

 
 

__________ 



    

LIITE III 
 

A osa 
 

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN KAIKKIIN EU:N 
JÄSENVALTIOIHIN 

 
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat Alkuperämaa 

1. Sukujen Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis 
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus 
L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr., kasvit, lukuun ot-
tamatta hedelmiä ja siemeniä 

 

Euroopan ulkopuoliset valtiot 

2. Sukujen Castanea Mill. ja Quercus L. kasvit lehtineen, 
lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä 

 

Euroopan ulkopuoliset valtiot 

3. Suvun Populus L. kasvit lehtineen, lukuun ottamatta 
hedelmiä ja siemeniä 

 

Pohjois-Amerikan valtiot  

5. Suvun Castanea Mill. erillinen kuori 
 

EU:n ulkopuoliset valtiot 

6. Suvun Quercus L. erillinen kuori, lukuun ottamatta lajia 
Quercus suber L.  

 

Pohjois-Amerikan valtiot 

7. Lajin Acer saccharum Marsch. erillinen kuori 
 

Pohjois-Amerikan valtiot 

8. Suvun Populus L. erillinen kuori 
 

Amerikan mantereen valtiot 

9. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Chaenomeles Lindl., 
Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L. ja Rosa L. kasvit, lukuun ottamatta lepotilassa 
olevia, lehdettömiä, kukattomia ja hedelmättömiä kasve-
ja 

 

Euroopan ulkopuoliset valtiot 

9.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun Photinia Lindl. kasvit, 
lukuun ottamatta lepotilassa olevia, lehdettömiä, kukat-
tomia ja hedelmättömiä kasveja 

 

Japani. Kiina, Korean demokraattinen kansantasaval-
ta, Korean tasavalta ja Yhdysvallat 

10. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, siemenperunat EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Sveitsiä 
 

11. Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodos-
tavat suvun Solanum L. kasvit tai niiden hybridit, lu-
kuun ottamatta liitteen III A osan kohdassa 10 tarkoitet-
tuja lajin Solanum tuberosum L. mukuloita 

 

EU:n ulkopuoliset valtiot 



    

12. Suvun Solanum L. lajien ja niiden hybridien mukulat, 
lukuun ottamatta liitteen III A osan kohdissa 10 ja 11 
tarkoitettuja mukuloita 

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jaksossa tarkoi-
tettuihin perunan mukuloihin sovellettavissa erityis-
vaatimuksissa säädetään, muut EU:n ulkopuoliset 
valtiot kuin Algeria, Egypti, Israel, Libya, Marokko, 
Syyria, Sveitsi, Tunisia ja Turkki, ja muut kuin ne 
Euroopassa sijaitsevat EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka 
ovat joko neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artik-
lassa säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu 
vapaiksi Clavibacter michiganensis subsp. sepe-
donicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. -
kasvintuhoojasta, tai joissa noudatetaan säännöksiä, 
joita pidetään niitä säännöksiä vastaavina, jotka yhtei-
sö on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti antanut tämän kasvin-
tuhoojan leviämisen estämiseksi 
 

13. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit, 
lukuun ottamatta siemeniä ja liitteen III A osan kohdissa 
10, 11 ja 12 tarkoitettuja tavaroita 

 

EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka eivät sijaitse Euroo-
passa eivätkä Välimeren alueella. 

14. Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kokonaan tai 
osittain maa-aineksesta tai kiinteästä orgaanisesta ainek-
sesta, kuten kasvien osista ja humuksesta, myös turpees-
ta ja puunkuoresta koostuva, lukuun ottamatta yksin-
omaan turpeesta koostuvaa  

 

Moldova, Turkki, Ukraina, Valkovenäjä, Venäjä, ja 
EU:n ulkopuoliset Manner-Eurooppaan kuulumatto-
mat valtiot, lukuun ottamatta Egyptiä, Israelia, Libyaa, 
Marokkoa ja Tunisiaa 

15. Suvun Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Sveitsiä 
 

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

 

EU:n ulkopuoliset valtiot 

17. Suvun Phoenix spp. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä 
ja siemeniä 

 

Algeria, Marokko 

18. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill., Malus 
Mill., Prunus L. ja Pyrus L. kasvit ja niiden hybridit sekä 
suvun Fragaria L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä 

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 9 on 
säädetty tarkoitetuista kasveista, Euroopan ulkopuoli-
set valtiot, lukuun ottamatta Välimeren maita, Austra-
liaa, Uutta-Seelantia, Kanadaa ja Yhdysvaltojen man-
tereella sijaitsevia osavaltioita 
 

19. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae kasvit, lu-
kuun ottamatta monivuotisia koristeheiniä alaheimoista 
Bambusoideae, Panicoideae ja suvuista Buchloe, Boute-
loua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria 
R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, 
Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ja 
Uniola L., lukuun ottamatta siemeniä 

 

EU:n ulkopuoliset valtiot, lukuun ottamatta Euroopan 
ja Välimeren valtioita 

 
___________ 



     
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 so-
veltuvin osin: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sor-
bus L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin 
kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n ulko-
puolisista 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 mukaises-
ti tai niistä, joissa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on vahvistettu asian-
omaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpide-
standardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi 
alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti 

 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI 
(lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja 
Notranjskan alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany 
(Levicen piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), 
Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (To-
poľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK (Poh-
jois-Irlanti, 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 so-
veltuvin 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 mukai-
sesti tai niistä, joissa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on vahvistettu asi-
anomaisen kansainvälisen kasvinsuojelu-
toimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu 
tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 

 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI 
(lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja 
Notranjskan alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany 
(Levicen piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), 
Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (To-
poľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)) ja UK (Poh-
jois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret). 

(*) IT: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maa-
kuntia ja Padovan maakunnan kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbado, 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 havupuutavara (lahko Coniferales), paitsi suku 
Thuja L., lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puu-
tavaraa: 
- kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina, hak-

keena, sahanpuruna tai puujätteenä, 
- puisena pakkausmateriaalina, pakkauslaatikoina, -rasioina, 

-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, 
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastausla-
voina ja kuormalavojen lavakauluksina, erilaisten tavaroi-
den kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettynä, 

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytet-
tävänä puutavarana 

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

mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista 
pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kii-
nasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdys-
valloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Büh-
rer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän 

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

noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Käsit-
tely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kää-
reeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkin-
nällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely kasvinterveydes-
tä annettuun todistukseen, 

tai 
b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston 

direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menette-
lyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä 
kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ai-
nesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altis-
tusaika (h), 

tai 
c) kemiallisesti painekyllästetty tuotteella, joka on hyväk-

sytty 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 (%). 

  
1.2. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai 
kuulumaton, seuraavissa muodoissa oleva havupuutavara (lah-
ko Coniferales), paitsi suku Thuja L.: 
- kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina, hak-

keena, sahanpuruna tai puujätteenä, 
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 puun ytimen lämpötila on 

noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Käsit-
tely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistuk-
seen, 

tai 
b) kaasutettu menetelmällä, joka on hyväksytty neuvoston 

direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menette-
lyn mukaisesti. Kaasutus on osoitettava merkitsemällä 
kasvinterveydestä annettuun todistukseen aktiivinen ai-
nesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altis-
tusaika (h). 

  



     
1.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai 
kuulumaton suvun Thuja L. puutavara lukuun ottamatta seu-
raavissa muodoissa olevaa puutavaraa: 
- lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä, 
- puisena pakkausmateriaalina, pakkauslaatikoina, -rasioina, 

-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, 
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastausla-
voina ja kuormalavojen lavakauluksina, erilaisten tavaroi-
den kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettynä, 

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettä-
vänä puutavarana, 

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 siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna 

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja 
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laske-
nut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutava-
raan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön 
mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ 
taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä mer-
kinnällä, 

tai 
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen 

lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin 
ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mah-
dolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti teh-
dyllä merkinnällä ’HT’  sekä merkitsemällä käsittely 
kasvinterveydestä annettuun todistukseen, 

tai 
d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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 pi-
toisuus (%). 

  
1.4. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai 
kuulumaton seuraavissa muodoissa oleva suvun Thuja L. puu-
tavara: 
- lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,  
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) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta, 
tai 
b)  uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna 

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja 
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laske-
nut alle 20 prosenttiin, 

tai 
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annet-
tuun todistukseen. 

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

 Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 



     
- kokonaan tai osittain havupuista saatuina lastuina, hak-

keena, sahanpuruna tai puujätteenä, 
- puisena pakkausmateriaalina, pakkauslaatikoina, -rasioina, 

-häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, 
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina, muina lastausla-
voina ja kuormalavojen lavakauluksina, erilaisten tavaroi-
den kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettynä, 

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettä-
vänä puutavarana 

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

tai 

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 (Euroopan 
ulkopuoliset lajit) toukkien aiheuttamia läpimitaltaan yli 
3 mm reikiä, 

tai 
 c) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna 

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja 
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laske-
nut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutava-
raan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytän-
nön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai 
’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyl-
lä merkinnällä, 

tai 
 d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen 

lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin 
ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mah-
dolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti 
tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely 
kasvinterveydestä annettuun todistukseen, 

tai 
 e) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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 pi-
toisuus (%). 

 
1.6. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai 
kuulumaton havupuutavara (lahko Coniferales), lukuun otta-
matta 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 havupuista saatuina lastuina, hak-
keena, sahanpuruna tai puujätteenä, 

-  puisena pakkausmateriaalina, pakkauslaatikoina, -
rasioina, -häkkeinä, -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyk-
sinä, kuormalavoina, laatikkokuorma-lavoina, muina las-
tauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, erilaisten 
tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettynä, 

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytet-
tävänä puutavarana 

tai 
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna 

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja 
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laske-
nut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitettava puutava-
raan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön 
mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ 
taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä mer-
kinnällä,  



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

wan tai Yhdysvallat, joissa Bursaphelenchus 

tai 
c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

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

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 pi-
toisuus (%) 

tai 
 e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen 

lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin 
ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mah-
dolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti teh-
dyllä 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 Conifera-
les) saatu lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muo-
dossa 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 Yhdysval-
lat, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) 
Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän 

a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraa-
vista kasvintuhoojista: 
- suku Monochamus (Euroopan ulkopuoliset lajit) 
- suku Pissodes (Euroopan ulkopuoliset lajit)  
- suku Scolytidae (Euroopan ulkopuoliset lajit). 
Alue on mainittava kasvinterveydestä annetun todistuk-
sen 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 laske-
nut alle 20 prosenttiin, 

tai 
 d) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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 puun ytimen 

lämpötila on noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin 
ajaksi. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annet-
tuun todistukseen. 

  



     
2. Puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa 
tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -
häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuorma-
lavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja 
kuormalavojen lavakauluksina, ei kuitenkaan enintään 6 milli-
metrin paksuinen raakapuu, ja liimaamalla tai lämpö- taikka 
painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettu puutavaraja-
loste, joka on peräisin kolmansista maista Sveitsiä lukuun 
ottamatta 

Puisen pakkausmateriaalin on oltava 
- kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja 

lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään 3 cm 
leveitä (pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne ovat 
yli 3 cm leveitä, niiden pinta-ala on enintään 50 neliö-
senttimetriä, ja 

- käsiteltyä jollakin kansainvälisen kasvinsuojelutoimen-
pidestandardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for regulating 
wood packaging material in international trade) liitteen I 
mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja 

- merkitty jollakin kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpi-
destandardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for regulating 
wood packaging material in international trade) liitteen 
II mukaisella merkinnällä josta käy ilmi, että puiselle 
pakkausmateriaalille on tehty jokin hyväksytty kasvin-
suojelullinen käsittely 

 
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2009. 
 

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 

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. Käsit-
tely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääree-
seen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 
’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkinnällä. 
 

2.2. Lajin Acer saccharum Marsh. vanerin valmistukseen tar-
koitettu puutavara, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysval-
loista  

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

2.3. Liitteen V B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai 
kuulumaton sukujen ja lajien Fraxinus L., Juglans mandshuri-
ca Maxim., Ulmus davidiana Planch-, Ulmus parvifolia Jacq. 
ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., puutavara, lukuun 
ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puutavaraa: 
- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina, 
- puisena pakkausmateriaalina, pakkauslaatikkoina, -

rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina pääl-
lyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina 
lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, erilaisten 
tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettynä  

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettä-
vänä puutavarana,  

mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista 
pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kii-
nasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista Venäjältä 
tai Yhdysvalloista.  
 

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
a) peräisin alueelta, joka on kyseisen valtion kansallisen 

kasvinsuojeluviranomaisen mukaan todettu asiaa koske-
vien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardi-
en (ISPM) mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis 
Fairmaire -kasvintuhoojasta 

tai 
b) veistetty siten, että puun pyöreä pinta on kokonaan pois. 

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

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on  
a) peräisin alueelta, joka on kyseisen valtion kansallisen 

kasvinsuojeluviranomaisen mukaan todettu asiaa koske-
vien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardi-
en (ISPM) mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis 
Fairmaire -kasvintuhoojasta; 

tai 
b) prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 2,5 

cm suuruisiin osiin. 
 



     
2.5. Sukujen ja lajien Fraxinus L., Juglans mandshurica Ma-
xim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., puiden erillinen kuori, 
joka on peräisin Japanista Kanadasta, Kiinasta, Korean tasaval-
lasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista. 

Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on 

a) peräisin alueelta, joka on kyseisen valtion kansallisen 
kasvinsuojeluviranomaisen mukaan todettu asiaa koske-
vien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardi-
en (ISPM) mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis 
Fairmaire -kasvintuhoojasta; 

tai  
b) prosessoitu paksuudeltaan tai leveydeltään enintään 2,5 

cm suuruisiin osiin.  
 

 
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 luet-
tuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu tai 
valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun läm-
pötila on noussut vähintään 176 °C:een 20 minuutin ajak-
si, mutta kuitenkin sellainen puutavara, jossa ei ole jäljel-
lä sen luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yh-
dysvalloista 

 

 
 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 kuu-
mailma- tai kuumavesikäsittelyllä, 

tai 
 

 d) uunikuivattu sahatavaran osalta, myös sellaisen jossa 
on kuorta jäljellä, siten, että sen kosteuspitoisuus il-
maistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukais-
ten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn 
aikana laskenut alle 20 prosenttiin. Käsittely on osoitet-
tava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen ny-
kyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 
’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvä-
lisesti hyväksytyllä merkinnällä. 

 
  
5. Suvun Platanus L. puutavara, lukuun ottamatta lastuja, 
haketta, sahanpurua ja puujätettä, mutta mukaan lukien puuta-
vara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, joka 
on peräisin Yhdysvalloista tai Armeniasta 

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. Käsit-
tely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääree-
seen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 
’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkinnällä. 
 

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

 Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
- kuoretonta 
tai 

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

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

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 



     
- Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin olevan lajin Acer 

saccharum Marsh. puusta, 
- Yhdysvalloista tai Armeniasta peräisin olevan suvun 

Platanus L puusta, 
- Amerikan mantereen valtioista peräisin olevan suvun 

Populus L.  puusta 

a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta 
tai 
b) uunikuivattu siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna 

prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten aika- ja 
lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laske-
nut alle 20 prosenttiin. 

tai 
 c) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annet-
tuun 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 laske-
nut alle 20 prosenttiin, 

tai 
 b) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-

sytty 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. Käsittely on merkittävä kasvinterveydestä annet-
tuun todistukseen. 

 

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

Virallinen lausunto siitä, että erillinen havupuun kuori on 

 a) kaasutettu asianmukaisesti menetelmällä, joka on hyväk-
sytty 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 lämpötila on 

noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Käsit-
tely on merkittävä kasvinterveydestä annettuun todistuk-
seen. 

 



     
8. Muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettävä 
puutavara, mukaan lukien sellainen, jossa ei ole jäljellä sen 
luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta enintään 6 milli-
metrin paksuista raakapuuta ja puutavarajalosteita, jotka on 
tuotettu liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai 
niiden yhdistelmällä ja, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista 
valtioista Sveitsiä lukuun ottamatta 

Puutavaran on oltava 

- kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja 
lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään 3 cm 
leveitä (pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne ovat yli 
3 cm leveitä, niiden pinta-ala on enintään 50 neliösentti-
metriä, ja 

 - käsiteltyä jollakin kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpide-
standardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for regulating wood 
packaging material in international trade) liitteen I mukaisis-
ta hyväksytyistä käsittelyistä, ja 

 - merkitty jollakin kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpi-
destandardin (ISPM) nro 15 (Guidelines for regulating 
wood packaging material in international trade) liitteen II 
mukaisella merkinnällä josta käy ilmi, että puiselle pak-
kausmateriaalille on tehty jokin hyväksytty kasvinsuoje-
lullinen käsittely 

 
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2009.  
 

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, lu-
kuun 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 kas-
veista, virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimi-
tarhalla ja että tuotantopaikalla ei esiinny Scolytidae (Euroo-
pan ulkopuoliset lajit) -kasvintuhoojaa. 
 

9. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Pinus L. kasvit, lukuun otta-
matta 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 acico-
la (Dearn.) Siggers tai Scirrcia pini Funk et Parker -kasvintu-
hoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittö-
mässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvu-
kauden 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 Yhdysval-
loista, 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 Cerato-
cystis 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 Quer-
cus 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 täy-
dellisen 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 taimitar-
hoissa ja että ne: 
a) ovat peräisin alueelta, joka kyseisen valtion kansallisen 

kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa Aniso-
gramma anomala (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta 
asiaa koskevien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpi-
destandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä mainitaan kas-
vinterveydestä annetun todistuksen kohdassa ’Lisätiedot’ 

tai 
 b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion 

kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on todet-
tu vapaaksi Anisogramma anomala (Peck) E. Müller -
kasvintuhoojasta asiaa koskevien kansainvälisten kasvin-
suojelu-toimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti tuo-
tantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä vii-
meisen kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen 
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa ja mikä mainitaan 
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa ’Lisä-
tiedot’ ja joka on julistettu vapaaksi Anisogramma ano-
mala (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta. 

 
11.4. Istutettavaksi tarkoitetut suvun Fraxinus L. tai lajien 
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ul-
mus parvifolia Jacq. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 
kasvit, jotka ovat peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, 
Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä, tai 
Yhdysvalloista, lukuun ottamatta siemeniä ja solukkoviljelyllä 
saatuja kasveja 

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

linen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti 
vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta, 

tai 

 b)   kasveja on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan 
ennen vientiä tuotantopaikassa, jossa asianmukaisina 
ajankohtina, myös välittömästi ennen vientiä, kahdesti 
vuodessa suoritetussa virallisessa tarkastuksessa vuotta 
kohden, ei ole havaittu merkkejä Agrilus planipennis 
Fairmaire -kasvintuhoojasta. 

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

Virallinen lausunto siitä, että yhtään Ceratocystis fimbriata f. 
sp. platani Walter -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuo-
tantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi 
päättyneen täydellisen 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 My-
cosphaerella 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 
yhtään Elm phloem necrosis mycoplasm -kasvintuhoojan 
oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä 
ympäristössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden 
alun jälkeen. 
 

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

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

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

tai 
- kasvit ovat peräisin alueelta, joka on tunnustettu olevan 

vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey -
kasvintuhoojasta, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja että yhtään 
Monilinia fructicola (Winter) Honey -kasvintuhoojan oi-
retta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen 
täydellisen kasvukauden alun jälkeen.  

 

16. Suvun Prunus L. hedelmät, jotka ovat peräisin Euroopan 
ulkopuolisista valtioista, 15 päivästä helmikuuta 30 päivään 
syyskuuta 

Virallinen lausunto siitä, että: 

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

tai 
- hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on tunnustettu 

olevan vapaa Monilinia fructicola (Winter) Honey -
kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, 

tai 
- hedelmät on tarkastettu tai käsitelty asianmukaisesti 

ennen sadonkorjuuta ja/tai vientiä sen takaamiseksi, että 
suvun Monilinia kasvintuhoojaa ei esiinny. 

 
16.1. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja 
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuoli-
sista 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. ja 
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuoli-
sista valtioista 

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

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

tai 



     
 b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direk-

tiivin 2000/29/EY 18 artiklassa  säädetyn menettelyn 
mukaisesti tunnustettu vapaaksi Xanthomonas campest-
ris -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset 
kannat) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetussa 
todistuksessa,  

tai 
 c) joko 

- Xanthomonas campestris -kasvintuhoojan (kaikki sit-
ruksille patogeeniset kannat) oireita ei ole virallisen val-
vonta- ja tutkimusjärjestelmän mukaisesti havaittu tuo-
tantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi 
päättyneen kasvukauden alun jälkeen, 

 ja 
 tuotantoalueelta korjatuissa hedelmissä ei ole esiintynyt 

Xanthomonas campestris -kasvintuhoojan (kaikki sitruk-
sille patogeeniset kannat) oireita, 

 ja 
 hedelmät on käsitelty natriumortofenyylifenaatin kaltai-

sella aineella, joka mainitaan kasvinterveydestä annetus-
sa todistuksessa, 

 ja 
 hedelmät on pakattu tätä tarkoitusta varten rekiste-

röidyissä tiloissa tai lähetyskeskuksissa, 
 tai 

 - on noudatettu mitä tahansa varmennusjärjestelmää, jo-
ka on neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti tunnustettu edellä olevia 
säännöksiä vastaavaksi. 

 
16.3. Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja 
niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin EU:n ulkopuoli-
sista valtioista 

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

 a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston 
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menette-
lyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora ango-
lensis Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta, 

tai 
 b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direk-

tiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tunnustettu vapaaksi Cercospora angolensis 
Carv. et Mendes -kasvintuhoojasta ja mikä mainitaan 
kasvinterveydestä annetuissa todistuksissa, 

tai 
 c) yhtään Cercospora angolensis Carv. et Mendes -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantoalueella tai 
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kas-
vukauden alun jälkeen, 
ja 

 yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei 
ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt 
kyseisen kasvintuhoojan oiretta. 
 

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

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



     
 a) hedelmät ovat peräisin valtiosta, joka on neuvoston 

direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menette-
lyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Guignardia citricar-
pa Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeni-
set kannat),  

tai 
 b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on neuvoston direk-

tiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tunnustettu vapaaksi Guignardia citricarpa 
Kiely -kasvintuhoojasta (kaikki sitruksille patogeeniset 
kannat) ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetussa 
todistuksessa, 

tai 
 c) yhtään Guignardia citricarpa Kiely -kasvintuhoojan 

(kaikki sitruksille patogeeniset kannat) oiretta ei ole ha-
vaittu tuotantoalueella tai sen välittömässä ympäristössä 
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja yhdes-
säkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei ole 
asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt ky-
seisen kasvintuhoojan oiretta, 

tai 
 d) hedelmät ovat peräisin tuotantoalueelta, jossa ne on 

käsitelty asianmukaisella tavalla Guignardia citricarpa 
Kiely -kasvintuhoojan (kaikki sitruksille patogeeniset 
kannat) torjumiseksi, 
ja 

 yhdessäkään tuotantoalueelta korjatussa hedelmässä ei 
ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt 
kyseisen kasvintuhoojan oireita. 

 
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 vaatimus-
ta ei ole mahdollista täyttää,  

 b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu 
tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä vii-
meksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen, 
kun viralliset tarkastukset on tehty vähintään kerran kuu-
kaudessa maastavientiä edeltävien kolmen kuukauden 
aikana ja yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa he-
delmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa 
ole todettu esiintyvän kyseistä kasvintuhoojaa, tai jos tä-
täkään vaatimusta ei ole mahdollista täyttää, 

 c) hedelmät ovat asianmukaisessa edustavista näytteistä 
tehdyssä virallisessa tutkimuksessa osoittautuneet va-
paiksi kyseisistä kasvintuhoojista kaikissa niiden kehi-
tysvaiheissa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole mahdollis-
ta 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. 

 



     
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 direk-
tiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mu-
kaisesti 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 vahvistet-
tu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpi-
destandardin (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 sie-
meniä, sekä heimojen Araceae, Marantaceae, Musaceae, suvun 
Persea ja heimon Strelitziaceae kasvit, juurrutettuina tai kiin-
teässä 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 jäl-

keen tuotantopaikalta otetut edustavat maa- ja juurinäyt-
teet on saatettu virallisten, vähintään Radopholus cit-
rophilus Huettel et al. ja Radopholus similis (Cobb) 
Thorne -kasvintuhoojia koskevien ankeroistestien alai-
siksi ja todettu näissä testeissä kyseisistä kasvintuhoojis-
ta vapaiksi. 

 
19.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Crataegus L. kasvit sie-
meniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa 
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. -kasvintuhoojan tiedetään 
esiintyvän  

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

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

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9 ja 18 ja liitteen 
IV A osan I jakson kohdissa 15 ja 17 on säädetty tarkoitetuis-
ta kasveista, virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten 
kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu tuotantopai-
kan 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,  
- Xanthomona campestris pv. pruni (Smith) Dye 
 
- 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 esiin-
tyvän 

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 tarkoi-
tetuista kasveista, virallinen lausunto siitä, että viimeksi ku-
luneen kolmen täydellisen kasvukauden aikana tuotantopai-
kalla tai sen välittömässä ympäristössä olleet oireelliset kas-
vit, jotka antavat aiheen epäillä Pear decline mycoplasm -
kasvintuhoojan aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty. 

 
21.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit sie-
meniä 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 saatet-
tu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asian-
mukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyt-
tävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä 
osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, 
tai 



     
 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 

asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydelli-
sen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään 
yhden kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koske-
van ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia mene-
telmiä käyttävän testin alaiseksi, ja että kasvit ovat tässä 
testissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojis-
ta,  

 
 b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole 

todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympä-
ristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa 
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jälkeen. 
 

21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Fragaria L. kasvit sie-
meniä 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 sie-
meniä  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 tar-
koitetuista 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 sie-
meniä 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 saatet-
tu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asian-
mukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttä-
vien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä 
osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, 
tai 

 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydelli-
sen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään 
kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevan ja 
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä 
käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä tes-
teissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista, 

 
 b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei ole 

todettu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympä-
ristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä kasveissa 
viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen kasvukauden alun 
jälkeen. 
 



     
22.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Malus Mill., kasvit sie-
meniä 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, viral-
linen 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 myco-
plasm -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia 
indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien 
virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä 
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintu-
hoojasta,  
tai 

 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden täy-
dellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vä-
hintään kerran vähintään Apple proliferation myco-
plasm- kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia in-
dikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien vi-
rallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä 
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisestä kasvintu-
hoojasta,  
 

bb) yhtään Apple proliferation mycoplasm -
kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu 
tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä ympä-
ristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle herkissä kas-
veissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen kas-
vukauden 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 tarkoite-
tuista 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 saatet-
tu 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 kas-
vintuhoojasta, 
tai 

- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täydelli-
sen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään 
kerran vähintään Plum pox virus -kasvintuhoojaa koske-
van ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia mene-
telmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että kas-
vit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseises-
tä 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 vä-
littömässä ympäristössä olevissa tälle kasvintuhoojalle 
herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydel-
lisen kasvukauden alun jälkeen, 

 
c) tuotantopaikan kasvit, joissa on esiintynyt muiden virus-

ten tai virusten kaltaisten kasvintuhoojien aiheuttamia oi-
reita, on hävitetty. 

 
23.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvit: 
 
a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavan kasvintu-

hoojan 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 saatet-
tu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia koskevien ja asian-
mukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttä-
vien virallisten testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä 
testeissä osoittautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoo-
jista,  
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 täydelli-
sen 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 kasvin-
tuhoojista, 

 
 

b) yhtään kyseisten kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta ei 
ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömässä 
ympäristössä olevissa näille kasvintuhoojille herkissä 
kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen kas-
vukauden alun jälkeen. 

 
24. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Rubus L. kasvit: 
 
a) jotka ovat peräisin valtioista, joissa seuraavien kasvintu-

hoojien 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 olosuhteis-
sa ja saatettu vähintään kyseisiä kasvintuhoojia kos-
kevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia 
menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja 
että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet va-
paiksi kyseisistä kasvintuhoojista,  

tai 



     
 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 

asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen täy-
dellisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vä-
hintään kerran vähintään kyseisiä kasvintuhoojia 
koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaa-
via menetelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, 
ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet va-
paiksi kyseisistä kasvintuhoojista,  

 
 bb) yhtään kyseisien kasvintuhoojien aiheuttamaa oiretta 

ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välit-
tömässä ympäristössä olevissa kyseisille kasvintu-
hoojille herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden 
kolmen täydellisen kasvukauden alun jälkeen.  

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

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

 
 a) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan 

vapaita Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perci-
val -kasvintuhoojasta (kaikki muut rodut lukuun ottamat-
ta rotua 1, joka on yleinen rotu Euroopassa), ja että yh-
tään Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -
kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla 
eikä sen välittömässä ympäristössä riittävän kasvukau-
den 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 tarkoi-
tetuista 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 mu-
kaisesti noudatettu säännöksiä, jotka on Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojan torjunnassa 
hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi. 

 
25.3. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat 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 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -
kasvintuhoojasta,  

tai  
bb) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojan tiedetään 
esiintyvän, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka 
on todettu vapaaksi Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith -kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä va-
paana neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistetun Pseudo-
monas solanacearum (Smith) Smith -kasvintuhoojan hä-
vittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi,  

ja 
cc) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan 

vapaita Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki po-
pulaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen -
kasvintuhoojista,  

tai 
dd) jos mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot) ja Meloido-
gyne fallax Karssen -kasvintuhoojien tiedetään esiinty-
vän,   

- mukulat ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on todettu 
vapaaksi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki 
populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen -
kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan pe-
rusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina aikoina 
tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja tuo-
tantopaikalla kasvaneiden mukuloiden sadonkorjuun jäl-
keen tehtävä ulkoinen ja mukulaa leikkaamalla tehtävä 
sisäinen silmämääräinen tarkastus, tai 

 - mukulat on sadonkorjuun jälkeen satunnaisotoksella, 
joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta sopivan oi-
reita aiheuttavan menetelmän avulla, tai testattu labora-
toriossa, sekä myös tarkastettu tarkoituksenmukaisina 
aikoina silmämääräisesti ulkoisesti ja sisäisesti mukuloi-
ta leikkaamalla ja aina pakkauksia tai säiliöitä suljettaes-
sa ennen niiden markkinointia maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen (112/00) siemenperunan kaupasta sul-
kemista koskevien säännösten mukaisesti, eikä yhtään 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (kaikki populaati-
ot) ja Meloidogyne fallax Karssen -kasvintuhoojien oiret-
ta 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 tar-
koitetuista mukuloista, virallinen lausunto siitä, että mukulat 
ovat peräisin alueilta, joilla Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith -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 lau-
sunto siitä, että 
a) mukulat ovat peräisin valtiosta, jossa Scrobipalpopsis 

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

suojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälis-
ten kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti Scrobipal-
popsis solanivora Povolny -kasvintuhoojasta vapaaksi. 

 
25.5. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit sie-
meniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin valtioista, joissa 
Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan tiedetään esiinty-
vän 

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 Lycopersicon lyco-
persicum (L.) Karsten ex. Farw. siemeniä 

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja liit-
teen 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 täydelli-
sen kasvukauden alun jälkeen. 

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

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

a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -kasvintu-
hoojasta, 

tai 
b) yhtään Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla 
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jäl-
keen. 

  
  
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 – kasvin-
tuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan humalakas-
veissa viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jäl-
keen. 
 

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: 
a) mitään merkkiä Helicoverpa armigera (Hübner) ja Spo-

doptera littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojista ei ole havait-
tu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kas-
vukauden alun jälkeen, 

tai 
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittujen 

kasvintuhoojien torjumiseksi. 
 

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

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



     
 a) mitään merkkiä Spodoptera eridania Cramer, Spo-

doptera frugiperda Smith ja Spodoptera litura (Fabrici-
us) -kasvintuhoojista ei ole havaittu  tuotantopaikalla 
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jäl-
keen, 

tai 
b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty kyseisten kasvintu-

hoojien 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 tar-
kastettu vähintään kerran kuukaudessa lähetystä edeltä-
vien kolmen kuukauden ajan, ja joissa ei tänä aikana ole 
havaittu yhtään Puccinia horiana Hennings -kasvintu-
hoojan oiretta, ja joiden välittömässä ympäristössä ei ole 
tiedetty esiintyvän yhtään Puccinia horiana Hennings -
kasvintuhoojan oiretta vientiä edeltävinä kolmena kuu-
kautena,  
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 pis-
tokkaissa tai juurrutusalustassa. 
 

28.1 Istutettavaksi tarkoitetut suvun Dendranthema (DC.) Des 
Moul. ja lajin Lycopersicon lycopersicum Karsten ex Farw. 
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 vahvista-
nut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoi-
menpidestandardien (ISPM) mukaisesti vapaaksi Chry-
santhemum stem necrosis virus -kasvintuhoojasta, 

tai 
c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, 

joka on todettu virallisilla tarkastuksilla ja tarpeen mu-
kaan 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 ai-
kana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä testeissä 
osoittautuneet vapaiksi Erwinia chrysanthemi pv. diant-
hicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli 
(Burkholder) Starr et Burkholder ja Phialophora cine-
rescens (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 kas-
veissa 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 esiinty-
vän 
 

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 americanum 
Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaati-
ot) -kasvintuhoojaa tai muita Tomato ringspot viruksen vekto-
reita  

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 americanum 
Cobb laajassa merkityksessä (Euroopan ulkopuoliset populaati-
ot) -kasvintuhoojaa tai muita Tomato ringspot viruksen vekto-
reita 

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, seu-
raavia lukuun ottamatta:  
- sipulit, 
- juurimukulat, 
- heimon Gramineae kasvit, 
- juurakot, 
- siemenet, 
- mukulat, 
jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista, joissa Li-
riomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Mal-
loch) -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 kas-
vinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja 
mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen 
kohdassa ’Lisäilmoitus’, 



     
 tai 

b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka on kyseisen valtion 
kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan vapaa Li-
riomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa 
(Malloch) -kasvintuhoojista asiaa koskevien kansainvä-
listen kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mu-
kaisesti ja mikä mainitaan kasvinterveydestä annetun to-
distuksen kohdassa ’Lisäilmoitus’ ja tuotantopaikka on 
julistettu vapaaksi Liriomyza sativae (Blanchard)- ja 
Amauromyza maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista vä-
hintään kerran kuukaudessa vientiä edeltävän kolmen 
kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksis-
sa,  

 
 tai 

c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti 
Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza macu-
losa (Malloch) -kasvintuhoojien hävittämiseksi ja viralli-
sesti tarkastettu ja todettu vapaiksi Liriomyza sativae 
(Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch) -
kasvintuhoojista. Käsittelyn yksityiskohdat on mainittava 
kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.  

 
32.2. Sukujen Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., 
Gypsophila L. ja Solidago L. leikkokukat, ja lajin Apium grave-
olens 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, seu-
raavia 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, viral-
linen 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 to-
dettu tuotantopaikalla vähintään kerran kuukaudessa sa-
donkorjuuta edeltävän kolmen kuukauden aikana suori-
tetuissa virallisissa tarkastuksissa, 

tai 

 c) kasvit on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vien-
tiä ja todettu vapaiksi Liriomyza huidobrensis (Blan-
chard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) - kasvintuhoojista 
ja niille on tehty asian mukainen käsittely Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) 
-kasvintuhoojien hävittämiseksi. 

 
33. Avomaalla kasvatetut juurrutetut, istutetut tai istutettaviksi 
tarkoitetut kasvit 

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



     
34. Kasvien mukana tuleva maa-aines ja kasvualusta, joka koos-
tuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaani-
sista aineista kuten kasvinosista, mukaan lukien turve- tai puun-
kuoripitoisesta humuksesta, tai joka koostuu osittain mistä 
tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineesta, jonka tarkoituksena 
on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin josta-
kin 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 takaamisek-

si, että kasvualusta on edelleen vapaa haitallisista kasvin-
tuhoojista, 
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 uu-
delleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti 
vastaa a) -kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. 

 
35.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit sie-
meniä 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 sie-
meniä 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 oi-
retta 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 kas-
veista, 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 kansain-
välisten 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 tuotanto-
paikka on julistettu vapaaksi Thrips palmi Karny -
kasvintuhoojasta vähintään kerran kuukaudessa vientiä 
edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritettujen viral-
listen 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.  

 
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 Kar-

ny -kasvintuhoojasta, 
tai 
- on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja 

todettu vapaiksi Thrips palmi Karny -kasvintuhoojasta. 
 

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 vi-
roid -kasvintuhoojista, eikä yhtään näiden oiretta ole ha-
vaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä 
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jäl-
keen, 

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 oi-
reita antaen aiheen epäillä mainittujen kasvintuhoojien 
aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty, ja että asianmukai-
nen 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 kas-
veista, virallinen lausunto siitä, että: 
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, jossa 

Paysandisia archon (Burmeister) -kasvintuhoojaa ei tie-
detä esiintyvän 

tai 
b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kan-

sallinen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien kansainvä-
listen kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mu-
kaisesti vahvistanut vapaaksi Paysandisia archon  (Bur-
meister) -kasvintuhoojasta  

tai 
c) kasvit on vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä 

kasvatettu tuotantopaikassa 
- joka on alkuperävaltion kansallisen kasvinsuoje-

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

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

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

 



     
38.1. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Camellia L. kasvit sie-
meniä lukuun ottamatta  jotka ovat peräisin  Euroopan ulkopuo-
lisista valtioista 

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

vapaita Ciborinia camelliae Kohn -kasvintuhoojasta, 
tai 
b) yhtään Ciborinia camelliae Kohn -kasvintuhoojan oiretta 

ei ole havaittu kukkivissa kasveissa tuotantopaikalla 
viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun jäl-
keen.  

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

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 soluk-
koviljeltyjä kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin EU:n 
ulkopuolisista valtioista lukuun ottamatta Euroopan ja Välime-
ren 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 kasvintuhooji-
en torjumiseksi. 

 
40. Istutettaviksi tarkoitetut lehtensä vuosittain pudottavat puut 
ja pensaat siemeniä ja solukkoviljeltyjä kasveja lukuun ottamat-
ta, 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 leh-
tiä. 
 

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

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 11 ja 13 ja liit-
teen 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, viral-
linen 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 virus-

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

teisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai kä-
sitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien torjumi-
seksi 

 



     
42. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae monivuotiset 
koristeheinät alaheimoista Bambusoideae, Panicoideae ja su-
vuista Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia 
Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, 
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ja 
Uniola L. 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, hyön-
teisten, punkkien ja sienten merkeistä tai oireista, tai 
käsitelty asianmukaisesti näiden kasvintuhoojien tor-
jumiseksi.  

 

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 kou-
littu 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 desin-
fiointikäsittely', 

 - 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 välittö-
mässä ympäristössä, on kuuluttava vähintään pellon tai 
taimitarhan kunkin viljelyrivin ja kaikkien maanpäällis-
ten osien silmämääräinen tarkastus vähintään 300:n sat-
tumanvaraisesti 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 tar-
vittaessa 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 kas-
vualustaan, joka on tarkastettu ja havaittu vapaaksi kai-
kista kasvintuhoojista,  
 

 - säilytetty sellaisissa olosuhteissa, jotka varmistavat, että 
kasvualusta on pidetty vapaana kasvintuhoojista, sekä 
kahden viikon aikana ennen lähettämistä: 
 

 - ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvu-
alustan poistamiseksi ja säilytetty paljasjuurisina, tai 
 

 - ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvu-
alustan poistamiseksi ja istutettu uudelleen aa) -
alakohdan viidennen luetelmakohdan edellytysten mu-
kaiseen kasvualustaan, tai 
 

 - asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että kas-
vualusta on vapaa kasvintuhoojista; kyseisten käsittely-
aineiden tehoaine, pitoisuus ja käyttöpäivä on mainittava 
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa ’Desin-
fektio ja/ tai desinfiointikäsittely'. 

 
 bb) kasvit on pakattu tiiviisti suljettuihin, virallisesti si-

netöityihin säiliöihin, joissa on rekisteröidyn taimitarhan 
rekisteröintinumero, jonka perusteella lähetys on mah-
dollista tunnistaa. Kyseinen numero ilmoitetaan myös 
kasvinterveydestä annetun todistuksen kohdassa ’Li-
säilmoitus’. 

 
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, Legu-
minosae ja Rosaceae (lukuun ottamatta sukua Fragaria L.), 
jotka ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista lukuun otta-
matta 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, viral-
linen 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 virus-

ten kaltaisten organismien oireista, ja 
-  joko todettu vapaiksi haitallisten ankeroisten, hyönteis-

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

45.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Ficus L. ja Hibiscus L. ja 
ruohovartisten lajien kasvit  siemeniä, sipuleita, juurakoita, 
juurimukuloita, ja mukuloita lukuun ottamatta, jotka ovat peräi-
sin 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 kasvinsuo-
jelutoimenpidestandardien (ISPM) mukaisesti ja mikä 
mainitaan kasvinterveydestä annetun todistuksen koh-
dassa ’Lisäilmoitus’, 

tai 



     
 b) ovat peräisin tuotantopaikalta, joka kyseisen valtion 

kansallisen kasvinsuojeluviranomaisen mukaan on vapaa 
Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaati-
ot) -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 populaa-
tiot), on pidetty tai tuotettu tässä tuotanto-paikassa ja ne 
on käsitelty asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että ne 
ovat vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja että kyseisel-
lä tuotantopaikalla ei Bemisia tabaci Genn. -
kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) hä-
vittämiseksi tehtyjen asianmukaisten toimenpiteiden 
seurauksena enää esiinny kyseistä kasvintuhoojaa. Edel-
lä mainitun tulee perustua sekä kerran viikossa vientiä 
edeltävän yhdeksän viikon aikana tehtyihin virallisiin 
tarkastuksiin että mainittuna aikana toteutettuihin seu-
rantamenettelyihin. Käsittelyn yksityiskohdat on mainit-
tava kasvinterveydestä annetussa todistuksessa.  

 
45.2. Sukujen Aster, Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum 
L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. leikko-
kukat 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 popu-
laatiot), 

tai 
 - on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja 

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

 
45.3. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw. 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 tar-
koitetuista 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 varmistami-
seksi, että tuotantopaikka on vapaa Bemisia tabaci Genn. 
-kasvintuhoojasta. 

 



     
46. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit siemeniä, sipuleita, mukuloi-
ta, 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 kasveis-
ta: 

- 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 vi-

rukset 
 

 

a) siellä missä Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset 
populaatiot) -kasvintuhoojan tai muiden kyseisten kasvintuhoo-
jien vektoreiden ei tiedetä esiintyvän 

Virallinen lausunto siitä, että yhtään kyseisten kasvintuhooji-
en 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 kasvintuhooji-
en oiretta ei ole havaittu kasveissa riittävän pitkänä ajanjak-
sona, ja että 
 

 a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan 
vapaita Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta ja muis-
ta kyseisten kasvintuhoojien vektoreista, 

tai 
 b) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. 

-kasvintuhoojasta ja muista kyseisten kasvintuhoojien 
vektoreista virallisissa asianmukaisina ajankohtina teh-
dyissä tarkastuksissa, 

tai 
 c) kasvit on asianmukaisesti käsitelty Bemisia tabaci Genn. 

-kasvintuhoojan hävittämiseksi. 
 

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 ro-
duille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty asian-
mukaisesti kyseisen kasvintuhoojan torjumiseksi. 

 
48. Lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 
siemenet 

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty asianmu-
kaisella happouuttomenetelmällä tai vastaavalla neuvoston 
direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti hyväksytyllä menetelmällä, 
ja että 

 a) siemenet ovat peräisin alueilta, joilla Clavibacter michi-
ganensis 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 testat-

tu edustavasta näytteestä vähintään edellä mainittujen 
kasvintuhoojien varalta, ja että ne ovat kokeissa osoit-
tautuneet vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista. 

 
49.1. Lajin Medicago sativa L. siemenet Virallinen lausunto siitä, että: 

a) yhtään Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev – kasvintu-
hoojan 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.  
 

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 vä-
littömässä läheisyydessä viimeksi kuluneen kymmenen 
vuoden aikana,  

 
 b) joko 

 
 - viljeltävä lajike on osoittautunut hyvin vas-

tustuskykyiseksi Clavibacter michiganensis subsp. insi-
diosus 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 varmentamises-
sa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty ros-
kapitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, 

 
 c) yhtään Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus 

Davis et al. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuo-
tantopaikalla tai siihen rajoittuvalla lajin Medicago sati-
va L. viljelyksellä viimeksi kuluneen täydellisen kasvu-
kauden 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 ankerois-
testein, ja todettu vapaiksi Aphelenchoides besseyi Chris-
tie -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 va-

paaksi 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 kylvösiemenet, 
jotka ovat peräisin Afganistanista, Intiasta, Irakista, Iranista, 
Meksikosta, Nepalista, Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta, 
joissa Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän 
 

Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueelta, 
joka tiedetään vapaaksi Tilletia indica Mitra -
kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava kasvintervey-
destä 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 Tille-
tia indica Mitra -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän 

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

Tilletia indica Mitra -kasvintuhoojasta. Alueen tai aluei-
den nimet on mainittava kasvinterveydestä annetussa to-
distuksessa kohdassa 'Alkuperäpaikka', tai 

 
 ii) kasveissa ei ole tuotantopaikalla havaittu yhtään Tilletia 

indica Mitra -kasvintuhoojan oiretta kasvien viimeisen 
täydellisen kasvukauden aikana, ja jyvistä on otettu edus-
tavia näytteitä sekä sadonkorjuun aikana että ennen tava-
rantoimitusta, ja jyvät on testattu ja todettu vapaiksi Tille-
tia indica Mitra -kasvintuhoojasta. Kyseisissä testeissä va-
paaksi toteaminen on mainittava kasvinterveydestä anne-
tussa 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 

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

tai 
 b) puutavaraan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-

dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti hyväksytyllä 
merkillä sen hetkisen kauppatavan mukaan on osoitettava, 
että puutavara on uunikuivattu ja että sen kosteuspitoisuus 
ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisten 
aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisesti laskenut alle 20 
prosenttiin käsittelyn aikana. 

  
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 täydelli-
sen 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 tuotantopaikal-
la tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täy-
dellisen 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 

 b) yhtään Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -
kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai 
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydel-
lisen 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 fimbriata f. sp. Platani Walter -
kasvintuhoojasta, 

tai 
 b) yhtään Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai 
sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen täydel-
lisen 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. ja 
niiden hybridien kasvit 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, Citrus vein enation woody gall 
ja Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) -
kasvintuhoojista, 

tai 
 b) kasvit on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, 

joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan aineistosta, jota 
on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vä-
hintään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) ja Cit-
rus vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien ja 
asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
hyväksyttyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten 
yksilötestien alaisiksi, ja että kasvit on pysyvästi kasvatet-
tu kasvihuoneessa, johon hyönteiset eivät pääse, tai eriste-
tyssä kehikossa, joissa ei ole havaittu yhtään  Spiroplasma 
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli 
et Gikashvili, Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) 
tai Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojien oiretta, 

tai 
 c) kasvit  

- on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka 
edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on 
ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähin-
tään Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat) ja Citrus 
vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien ja 
asianmukaisia indikaattoreita tai neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
hyväksyttyjä vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten 
yksilötestien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä 
osoittautuneet vapaiksi Citrus tristeza virus (eurooppalaiset 
kannat) -kasvintuhoojasta ja ne on myös varmennettu va-
paiksi ainakin kyseisestä kasvintuhoojasta tässä sisennys-
kohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaan suoritetuissa 
virallisissa yksilötesteissä,  
ja 

 - on tarkastettu eikä yhtään Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Cit-
rus vein enation woody gall ja Citrus tristeza virus -kasvin-
tuhoojien oiretta ole havaittu viimeksi päättyneen täydelli-
sen kasvukauden alun jälkeen.  

 



     
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 kasvintu-
hoojasta. 

 
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 seu-

raavista 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 campestris pv. pruni (Smith) Dye  

 
- lajilla Prunus persica (L.) Batsch: 

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

 
 - suvulla Rubus L.: 

- Arabis mosaic virus  
- Raspberry ringspot virus  
- Strawberry latent ringspot virus  
- Tomato black ring virus.  

 
13. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cydonia Mill. ja Pyrus L. 
kasvit 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 vapai-

ta Pear decline mycoplasm -kasvintuhoojasta, 
tai 

 b) kasvit, joissa on ollut oireita antaen aiheen epäillä Pear 
decline mycoplasm -kasvintuhoojan saastuntaa tuotanto-
paikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on hävitetty 
kolmen viimeksi kuluneen täydellisen kasvukauden aika-
na.  

 
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 Aphe-

lenchoides 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 kasve-

ja: 
- on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamisme-

netelmällä, joka edellyttää niiden polveutuvan suoraan 
aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuh-
teissa ja saatettu vähintään Apple proliferation myco-
plasm -kasvintuhoojaa koskevien ja asianmukaisia indi-
kaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallis-
ten testien alaisiksi, ja että kasvit on näissä testeissä to-
dettu vapaiksi kyseisestä kasvintuhoojasta 
tai 

 - polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty 
asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden vii-
meksi kuluneen täydellisen kasvukauden aikana vähin-
tään kerran, vähintään Apple proliferation mycoplasm -
kasvintuhoojaa koskevan ja asianmukaisia indi-
kaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän viralli-
sen 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 kas-
vintuhoojalle alttiissa kasveissa kolmen viimeksi kulu-
neen 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 me-
netelmiä käyttävien virallisten testien alaisiksi, ja että 
kasvit on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä kas-
vintuhoojasta,  
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 ku-
luneen täydellisen kasvukauden aikana vähintään kerran, 
vähintään Plum pox virus -kasvintuhoojaa koskevan ja 
asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä 
käyttävän virallisen testin alaiseksi ja jotka on näissä tes-
teissä todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta,  

 

 pox virus -kasvintuhoojalle bb) yhtään Plum pox virus -kasvintuhoojan aiheuttamaa oi-
retta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välit-
tömässä ympäristössä täille kasvintuhoojalle alttiissa kas-
veissa viimeksi päättyneiden kolmen täydellisen kasvu-
kauden alun jälkeen, 

 
 cc) tuotantopaikan kasvit, jotka ovat osoittaneet muiden vi-

rusten tai virusten kaltaisten organismien aiheuttamia oi-
reita, on hävitetty.  

 
17. Suvun Vitis L. kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamat-
ta 

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 kasvu-
kauden alun jälkeen. 
 

18.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L. 
mukulat 

Virallinen lausunto siitä, että: 
a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -

kasvintuhoojan torjuntaa koskevia yhteisön säännöksiä on 
noudatettu, 

ja 
 b) mukulat ovat joko peräisin alueelta, joka tiedetään vapaak-

si Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta 
tai kasvintuhoojan torjuntaa koskevia yhteisön säännöksiä 
on noudatettu, 

ja 
 c) mukulat ovat peräisin pellolta, joka tiedetään vapaaksi 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja Glo-
bodera pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojista,  

ja 
 d) aa) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan 

vapaita Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -
kasvintuhoojasta, 
tai 



     
 bb) alueilla, joilla Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith -kasvintuhoojan tiedetään esiintyvän, mukulat ovat 
peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi kysei-
sestä kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -
kasvintuhoojaa koskevan asianmukaisen hävittämisme-
nettelyn toteuttamisen vuoksi,  

ja 
 e) mukulat ovat joko peräisin alueilta, joilla Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (kaikki populaatiot) ja Meloidogy-
ne 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 to-

dettu vapaaksi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen -
kasvintuhoojista perustuen vuosittain tehtyyn vilje-
lykasvien tarkastukseen tarkastamalla isäntäkasvit 
asianmukaisina ajankohtina silmämääräisesti ja 
mukulat silmämääräisesti sekä ulkoisesti että sisäi-
sesti halkaisemalla tuotantopaikalla kasvaneet mu-
kulat sadonkorjuun jälkeen, 
tai 

 - mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satun-
naisotoksella ja joko tarkastettu oireiden esiintymi-
sen varalta asianmukaisella oireita aiheuttavalla 
menetelmällä tai testattu laboratoriossa ja tarkastet-
tu silmämääräisesti sekä ulkoisesti että mukuloita 
halkaisemalla asianmukaisina ajankohtina ja kaikis-
sa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa 
ennen niiden markkinointia maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen (112/00) siemenperunan kau-
pasta sulkemista koskevien säännösten mukaisesti, 
eikä yhtään Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen -
kasvintuhoojien oiretta ole löydetty. 

 
18.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum tuberosum L. 
mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa hyväksyttyjä tai Suomessa maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksella kasvilajikkeiden lajikeluettelosta 
(51/04), nojalla hyväksyttyjä lajikkeita 

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

 - 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 asianmukai-
sia menetelmiä noudattaen virallisten karanteenitestien 
alaisiksi, joissa mukulat on todettu haitallisista kasvintu-
hoojista 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 viljely-
aineistoja 

a) Kasvit on pidetty karanteenissa ja ne on tehdyissä karan-
teenitesteissä todettu vapaiksi haitallisista kasvintuhoojis-
ta, 

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 riit-

tävät edellytykset haitallisten kasvintuhoojien le-
viämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattori-
kasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että 
näiden kasvintuhoojien leviämisvaara eliminoidaan, 

 
 cc) koostuttava kunkin aineiston osalta, 

- yhden kokonaisen kasvukauden ajan säännölli-
sin väliajoin toteutettavasta silmämääräisestä 
tutkimuksesta haitallisten kasvintuhoojien ai-
heuttamien oireiden havainnoimiseksi ottaen 
huomioon aineiston luonne ja sen kehitysvaihe 
testiohjelman aikana, 

 
 - testauksesta, jonka tarkoitukseen sopiva tutki-

musmenetelmä on esitettävä neuvoston direktii-
vin 2000/29/EY 18 artiklassa tarkoitetulle ko-
mission 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 Po-
tato leaf roll virus, 

- Clavibacter michiganensis subsp. sepe-
donicus (Spieckermann et Kotthoff) Da-
vis et al., 

- Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith, 

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

 
 dd) oltava soveltuva testaus silmämääräisessä tutki-

muksessa 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 haital-
liset kasvintuhoojat, 

 



     
 d) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation 

tai tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsen-
valtion 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, 18.2, 18.3 tai 18.4 tarkoitettuja muku-
loita lukuun ottamatta 

Pakkauksen tai perunaa irtotavarana kuljetettaessa kuljetusvä-
lineen ulkopuolella olevalla rekisteröintinumerolla on osoitet-
tava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuot-
tamia tai ne ovat peräisin tuotantoalueella sijaitsevista viralli-
sesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetyskeskuk-
sista, ja että ne ovat vapaita Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith -kasvintuhoojasta, ja että 
 

 a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -
kasvintuhoojaa koskevia yhteisön säännöksiä on noudatet-
tu, 

ja 
 b) soveltuvin osin, Clavibacter michiganensis subsp. sepe-

donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kas-
vintuhoojaa koskevia yhteisön säännöksiä on noudatettu. 

 
18.6. Istutettaviksi tarkoitetut heimon Solanaceae kasvit sie-
meniä 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. 

 
18.7. Istutettaviksi tarkoitetut lajien Capsicum annuum L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 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, virallinen lausunto siitä, että 
 
 

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

 
 b) yhtään Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kas-
veissa viimeksi päättyneen täydellisen 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 – kasvintu-
hoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla kasvavassa hu-
malassa 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., Trachycar-
pus 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 kansal-

linen kasvinsuojeluelin on asiaankuuluvien kansainvälis-
ten kasvinsuojelutoimenpidestandardien (ISPM) mukai-
sesti vahvistanut vapaaksi Paysandisia archon (Burmeis-
ter) -kasvintuhoojasta  

 
b) kasveja on vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtoa 

kasvatettu tuotantopaikassa, 
- joka on alkuperäisen jäsenmaan asiasta vastaavan kan-

sallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma, 
ja 

- jossa kasvit olivat sijoitettuna fyysisesti kokonaan 
Paysandisia archon (Burmeister) -kasvintuhoojan le-
viämiseltä 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: 
a) yhtään Helicoverpa armigera (Hübner) tai Spodoptera 

littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu 
tuotantopaikalla viimeksi päättyneen täydellisen kasvu-
kauden alun jälkeen, 

 tai 
b) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kas-

vintuhoojien 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 todet-
tu vapaaksi Chrysanthemum stunt viroid- kasvintuhoojas-
ta, tai ne ovat suoraan lähtöisin aineistosta, josta otettu vä-
hintään 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 kuu-
kauden aikana vähintään kerran kuukaudessa suorite-
tussa virallisessa tarkastuksessa yhtään Puccinia horia-
na Hennings -kasvintuhoojan oiretta, ja joiden välittö-
mässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään kyseisen 
kasvintuhoojan oiretta markkinointia edeltävien kolmen 
kuukauden aikana, 
tai 

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

 



     
 c) juurruttamattomissa pistokkaissa tai kasveissa, joista pis-

tokkaat ovat lähtöisin, ei ole havaittu yhtään Didymella li-
gulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -kasvintuhoojan 
oiretta, tai että juurrutetuissa pistokkaissa tai niiden juur-
rutusalustassa ei ole havaittu yhtään kyseisen kasvintuhoo-
jan oiretta. 

 
21.2. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Dianthus L. kasvit sie-
meniä 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 todet-
tu vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden ai-
kana suoritetuissa virallisesti hyväksytyissä testeissä va-
paiksi Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) 
Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et 
Burkholder ja Phialophora cinerescens (Wollenw.) van 
Beyma -kasvintuhoojista, 

 
 - kasveissa ei ole havaittu yhtään kyseisten kasvintuhoojien 

oiretta. 
 

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

riomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii 
(Burgess) -kasvintuhoojista, 

tai 

 b) tuotantopaikalla ei ole todettu merkkejä Liriomyza huido-
brensis (Blanchard)- tai Liriomyza trifolii (Burgess) -
kasvintuhoojista vähintään kerran kuukaudessa sadonkor-
juuta edeltävän kolmen kuukauden aikana suoritetuissa vi-
rallisissa tarkastuksissa, 

tai 
 c) kasvit on virallisesti tarkastettu välittömästi ennen markki-

noille saattamista ja ne on todettu vapaiksi Liriomyza hui-
dobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) -
kasvintuhoojista ja käsitelty asianmukaisesti kyseisten kas-
vintuhoojien torjumiseksi. 
 

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

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

25. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vulgaris L. kasvit sie-
meniä 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 kasvintuhoo-
jan 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 Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw. 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 oiret-

ta ei ole havaittu kasveissa, 
ja 

aa) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita 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 oiret-

ta ei ole havaittu tuotantopaikalla, ja tuotantopaikka on 
käsitelty asianmukaisesti ja valvottu sen varmistamiseksi, 
että se on vapaa Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta. 

 
27. Lajin Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 
siemenet 

Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty asianmu-
kaisella 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 täy-
dellisen kasvukauden aikana, 

tai 



     
 c) siemenet on saatettu vähintään edellä mainittuja kasvintu-

hoojia koskevan virallisen, asianmukaisin menetelmin 
edustavasta näytteestä suoritetun testin alaiseksi ja ne on 
näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisistä kasvintuhoojista. 

 
28.1. Lajin Medicago sativa L. siemenet Virallinen lausunto siitä, että: 

 
 a) yhtään Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -

kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla 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. 
 

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 esiinty-

neen Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et 
al. -kasvintuhoojaa kymmenen viimeksi kuluneen vuoden 
aikana, 

ja 
 - viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin vastus-

tuskykyinen Clavibacter michiganensis subsp. insi-
diosus Davis et al. -kasvintuhoojalle, 
tai 

 - siementä korjattaessa ei ole vielä alkanut kylvöstä 
alkaen laskettu kasvuston neljäs kasvukausi ja kas-
vustosta on korjattu aiemmin korkeintaan yksi sie-
mensato, 
tai 

 - yhteisössä markkinoitavien siementen varmentami-
sessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty 
roskapitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia, 

 
 - yhtään Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus 

Davis et al. -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu 
tuotantopaikalla tai siihen rajoittuvassa lajin Medi-
cago sativa L. kasvustossa viimeksi päättyneen 
täydellisen, tai soveltuvin osin, viimeksi päätty-
neen 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 Xant-

homonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye -kasvin-
tuhoojasta. 

 
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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 

 



    
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 sää-
detty tarkoitetusta puutavarasta,  

EL, FR (Korsika), 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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 puutava-
raan tai sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-
dried", "KD" tai muulla kansainvälisesti 
hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että 
puutavara on uunikuivattua ja että sen koste-

 



    
uspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-
aineesta on asianmukaisten aika- ja lämpöti-
lavaatimusten 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 (lukuun otta-
matta Mansaarta) 

 - peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan 
vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill) 
Barr -kasvintuhoojasta 
tai 

 

 - uunikuivattua siten, että sen kosteuspitoi-
suus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta 
on asianmukaisten aika- ja lämpötilavaati-
musten mukaisesti laskenut alle 20 prosent-
tiin käsittelyn aikana. Käsittely on osoitetta-
va puutavaraan tai sen mahdolliseen kääree-
seen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä 
merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka 
jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä 
merkinnällä. 
 

 

7. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea 
A. Dietr., Pinus L. ja Pseudotsuga Carr. yli 
3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja sie-
meniä 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 tuo-
tantopaikka 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 otta-
matta  

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

EL, IE, UK 

9. Sukujen Abies Mill., Larix Mill., Picea 
A. Dietr., Pinus L ja Pseudotsuga Carr. yli 
3 metriä korkeat kasvit hedelmiä ja sie-
meniä 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 otta-
matta  

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, FR (Korsika), 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 

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



    
7, 8, 9 ja 10 on säädetty tarkoitetuista kas-
veista, virallinen lausunto siitä, että tuotanto-
paikka on vapaa Ips cembrae Heer -kas-
vintuhoojasta. 
 

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

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 tuo-
tantopaikka on vapaa Ips sexdentatus Börner 
-kasvintuhoojasta. 
 

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

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, FR (Korsika), IE, UK 

 a) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin 
riittävästi kaarnakuoriaisten torjumiseksi, 
tai 

 

 b) on peräisin alueilta, joiden tiedetään ole-
van vapaita Ips amitinus Eichhof -kasvintu-
hoojasta. 
 

 

14.3. Havupuiden (Coniferales) erillinen 
kuori  

Sen lisäksi, mitä liitteen IV B osan kohdissa 
14.1 ja 14.2 on säädetty tarkoitetusta kuores-
ta, 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 tarkoite-
tusta 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 (Mur-
rill) Barr -kasvintuhoojasta 
tai 

CZ, IE, SE, UK (lukuun otta-
matta Mansaarta) 

 b) on kaasutettu tai käsitelty muulla asian-
mukaisella Cryphonectria parasitica (Mur-
rill) Barr -kasvintuhoojan torjuntamenetel-
mällä, joka on hyväksytty neuvoston direk-
tiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Kaasutus on osoitet-
tava merkitsemällä kasvinterveydestä annet-
tuun todistukseen aktiivinen ainesosa, puun 
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altis-
tusaika (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 koh-
dassa 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 tuotanto-
paikka on vapaa Cephalcia lariciphila 
(Klug.) -kasvintuhoojasta.  
 

IE, UK (Pohjois-Irlanti, Man-
saari, Jersey) 

16. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Pinus 
L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. 
ja Pseudotsuga Carr. kasvit siemeniä lu-
kuun 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 koh-
dassa 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 tuotanto-
paikka on vapaa Gremmeniella abietina 
(Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta. 
 

IE, UK, (Pohjois-Irlanti) 

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 koh-
dassa 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 tuotanto-
paikka on vapaa Gilpinia hercyniae (Hartig.) 
-kasvintuhoojasta. 
 

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

19. Suvun Eycalyptus l'Herit. kasvit hedel-
miä ja siemeniä lukuun ottamatta  

Virallinen lausunto siitä, että kasvit: 
a) ovat vailla maa-ainesta, ja ne on käsitelty 

EL, PT (Azorit) 



    
Gonipterus scutellatus Gyll. -kasvintuhoojan 
torjumiseksi, 
tai 

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

 

20.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Solanum 
tuberosum L. mukulat 

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 
10 ja 11, liitteen IV A osan I jakson kohdissa 
25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 ja 25.6 ja liitteen 
IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 18.2, 
18.3, 18.4. ja 18.6 on säädetty tarkoitetuista 
kasvituotteista, virallinen lausunto siitä, että 
mukulat: 
a) ovat kasvaneet alueella, jolla ei tiedetä 
esiintyvän Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojaa, 

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azo-
rit), 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 asianmu-
kaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa 
virallisissa testeissä todettu tästä kasvintu-
hoojasta 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 varmis-
taa, ettei Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojan leviämisriskiä ole. 
 

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

20.3. Lajin Solanum tuberosum L mukulat Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson 
kohdissa 18.1, 18.2, ja 18.5 on säädetty 
tarkoitetuista kasvituotteista, virallinen lau-
sunto siitä, että keltaisen peruna-ankeroisen 
torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 
69/465/ETY säännösten mukaiset edellytyk-
set täyttyvät Globodera pallida (Stone) 
Behrens ja Globodera rostochiensis (Wol-
lenweber) Behrens -kasvintuhoojien osalta.  
 

FI, LV, SI, SK 



    
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 tarvitta-
essa virallinen lausunto siitä, että kasvit:  
a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista valtiois-
ta, jotka on tunnustettu Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta va-
paiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,  
tai 
b) ovat peräisin EU:n ulkopuolisten valtioi-
den 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 artik-
lassa säädetyn menettelyn mukaisesti,  
tai 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, 
IT (*), LT, LV, PT, SI (lukuun 
ottamatta Gorenjskan, Ko-
roškan, Mariborin ja Notranjs-
kan alueita), SK (seuraavia 
kuntia lukuun ottamatta: Bla-
hová, Horné Mýto ja Okoč 
(Dunajská Stredan piirikunta), 
Hronovce ja Hronské Kľačany 
(Levicen piirikunta), Málinec 
(Poltárin piirikunta), Hrhov 
(Rožňavan piirikunta), Veľké 
Ripňany (Topoľčanyn piirikun-
ta),  Kazimír, Luhyňa, Malý 
Horeš, Svätuše ja Zatín (Tre-
bišovin piirikunta)) ja UK (Poh-
jois-Irlanti, Mansaari ja Kanaa-
lisaaret) 

 c) ovat peräisin Sveitsin kantonista Valais, 
tai 

 

 d) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarak-
keessa luetelluilta suoja-alueilta, 
tai 

 

 e) on tuotettu, tai jos ne on siirretty puskuri-
vyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty vähintään 
seitsemän kuukauden ajan, viimeksi päätty-
neen kasvukauden 1 päivän huhtikuuta ja 31 
päivän lokakuuta välinen ajanjakso mukaan 
luettuna, tuotantoalueella, 
joka: 

 

 aa) sijaitsee vähintään yhden kilometrin 
virallisesti nimetyn, vähintään 50 km2:n 
suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen sisä-
puolella, ja puskurivyöhykkeellä isäntäkas-
veihin sovelletaan virallisesti hyväksyttyä ja 
valvottua tarkastusjärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön viimeistään ennen viimeksi 
päättynyttä kasvukautta edeltäneen kas-
vukauden alkua tavoitteena tehdä mahdolli-
simman pieneksi riski  

 

 siihen, että Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et a.l. -kasvintuhooja leviää siellä 
kasvatetuista kasveista. Tämän puskuri-
vyöhykkeen kuvauksen yksityiskohdat on 
pidettävä komission ja muiden jäsenvaltioi-
den saatavilla. Kun puskurivyöhyke on pe-
rustettu, vyöhykkeellä,  

 

 joka ei sisällä tuotantoaluetta ja sitä ympä-
röivällä 500 metrin levyisellä vyöhykkeellä, 
on tehtävä tarkoituksenmukaisimpina ajan-
kohtina vähintään kerran viimeksi päätty-
neen kasvukauden alun jälkeen virallisia 
tarkastuksia ja kaikki isäntäkasvit, joissa 
esiintyy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
al. -kasvintuhoojan oireita, on poistettava 
välittömästi. Näiden tarkastusten tulokset on 
toimitettava vuosittain 1 päivään toukokuuta 
mennessä komissiolle ja muille jä-
senvaltioille,  
ja 

 

 bb) joka - samoin kuin puskurivyöhyke - on  



    
hyväksytty virallisesti ennen viimeksi päät-
tynyttä kasvukautta edeltäneen kasvukauden 
alkua tässä kohdassa vahvistetuin edellytyk-
sin 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 viral-
lisissa tarkastuksissa, joita on tehty vähin-
tään: 
- kahdesti tuotantoalueella tarkoituksenmu-
kaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elo-
kuussa ja kerran elo-marraskuussa 
ja 

 

 - kerran mainitulla ympäröivällä vyöhyk-
keellä asianmukaisena ajankohtana eli elo-
marraskuussa, 
ja 

 

 dd) jolta peräisin olevat kasvit on tarkoituk-
senmukaista laboratoriomenetelmää käyttäen 
virallisesti testattu piilevien tartuntojen va-
ralta ja käytetyt näytteet on asianmukaisena 
ajankohtana virallisesti otettu. 

 

 Näitä säännöksiä ei sovelleta 1 päivän huhti-
kuuta 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 vaatimus-
ten mukaisesti. 
 

 

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

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdassa 
15 on säädetty tarkoitetuista kasveista, viral-
linen lausunto siitä, että kasvit: 
a) ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään  
olevan vapaa Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch)- kasvintuhoojasta, 
tai 
b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on 
todettu vapaaksi Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch) -kasvintuhoojasta kahden viimeksi 
päättyneen täydellisen kasvukauden aikana 
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,   
tai 
c) on kaasutettu tai käsitelty muulla tavoin 
riittävästi Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) -
kasvintuhoojaa vastaan. 
 

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 maaliskuu-
ta 30 päivään kesäkuuta 

Asiakirjoin on todistettava, että mehiläispe-
sät: 

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

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

(lukuun ottamatta Gorenjskan, 
Koroškan, Mariborin ja Not-
ranjskan alueita), SK (seuraavia 
kuntia lukuun ottamatta: Bla-
hová, Horné Mýto ja Okoč 
(Dunajská Stredan piirikunta), 
Hronovce  

 b) kasvit ovat peräisin Sveitsin kantonista 
Valais, 
tai 

ja Hronské Kľačany (Levicen 
piirikunta), Málinec (Poltárin 
piirikunta), Hrhov (Rožňavan 
piirikunta), Veľké Ripňany 

 c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarak-
keessa luetelluilta suoja-alueilta, 
tai 

(Topoľčanyn piirikunta), Ka-
zimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin  

 d) ovat olleet asianmukaisen karanteenitoi-
menpiteen kohteena ennen siirtoa. 
 

piirikunta)) ja UK (Pohjois-
Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaa-
ret). 
 

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 otta-
matta, 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 tilois-
sa, joiden jätehuoltojärjestelmä on virallisesti 
hyväksytty, ja millä voidaan varmistaa, ettei 
Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojan leviämisriskiä ole. 
 

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

 

23. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Beta vul-
garis L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta  

a) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jak-
son 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 (Azo-
rit), 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 tiede-
tään, 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 necro-
tic yellow vein virus -kasvintuhoojasta va-
paaksi,  
ja 

 

 - kasveista on otettu näytteitä, jotka on tes-
tattu ja todettu vapaiksi Beet necrotic yellow 
vein virus -kasvintuhoojasta, 

 

 b) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitä-  



    
vän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on 
ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kas-
vinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle. 
 

24.1. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Euphor-
bia 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 Inte-
rior, Beira Litoral, Entre Douro 
e Minho, Madeira, Ribatejo e 
Oeste (seuraavat  

 a) juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin 
alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemi-
sia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta (Euroo-
pan populaatiot), 
tai 

kunnat: Albobaça, Alenquer, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, 
Obidos, Peniche ja Torres Ved-
ras) sekä Trás-os-Montes), SE, 
UK 

 b) pistokkaissa tai kasveissa, joista pistok-
kaat on saatu, ei ole todettu Bemisia tabaci 
Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan populaati-
ot) tuotantopaikalla, jolla ne on pidetty tai 
tuotettu koko tuotantoaikana vähintään ker-
ran kolmessa viikossa suoritetuissa vi-
rallisissa 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 seurantame-
nettelyihin. Viimeinen edellä mainituista 
viikoittaisista tarkastuksista on suoritettava 
välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa. 
 

 

24.2. Istutettaviksi tarkoitetut lajin Euphor-
bia pulcherrima Willd. kasvit 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 kuluttajil-
le, jotka eivät viljele kasveja ammattimai-
sesti,  
- 24.1 kohdassa määritetyt kasvit 
 
 

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson 
45.1 kohdassa on säädetty tarkoitetuista 
kasveista, virallinen lausunto siitä, että:  
a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tie-
detään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -
kasvintuhoojasta (Euroopan populaatiot), 
tai 
b) kasveissa ei ole todettu merkkejä Bemi-
sia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta (Eu-
roopan populaatiot) tuotantopaikalla vähin-
tään kerran kolmessa viikossa markkinoille 
saattamista edeltävän yhdeksän viikon aika-
na suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa, 
tai 

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

 c) kasvit, joiden tuotantopaikalla on löytynyt 
Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa (Eu-
roopan populaatiot), 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 asian mukaisten 
toimenpiteiden seurauksena enää esiinny 
kyseistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun 
tulee perustua sekä kerran viikossa siirtoa 
edeltävän kolmen viikon aikana tehtyihin 
virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aika-
na 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 tiede-
tään 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 populaa-
tiot) tuotantopaikalla vähintään kerran kol-
messa viikossa koko tuotantoaikana suo-
ritetuissa virallisissa tarkastuksissa, 
tai 

 

 dc) joiden tuotantopaikalta on löytynyt Be-
misia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa (Euroo-
pan 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 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. 
 

 

24.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Bego-
nia L. kasvit siemeniä, mukuloita ja juuri-
mukuloita lukuun ottamatta ja istutettaviksi 
tarkoitetut sukujen Ficus L. ja Hibiscus L. 
kasvit siemeniä lukuun ottamatta ja lukuun 
ottamatta sellaisia kasveja, joiden osalta on 
ilmeistä pakkauksen tai kukan (tai suojus-
lehden) kehityksen tai jonkin muun perus-
teella, että ne on tarkoitettu myytäviksi 
lopullisille kuluttajille, jotka eivät viljele 

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

kasveja ammattimaisesti b) kasveissa ei ole todettu merkkejä Bemi-
sia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta (Euroo-
pan populaatiot) tuotantopaikalla vähintään 
kerran kolmessa viikossa markkinoille saat-
tamista edeltävän yhdeksän viikon aikana 
suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa,  
tai 

 



    
 c) kasvit, joiden tuotantopaikalta on löyty-

nyt Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojaa 
(Euroopan populaatiot), on pidetty tai tuotet-
tu tässä tuotantopaikassa ja käsitelty asian-
mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat 
vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja ettei 
kyseisellä tuotantopaikalla Bemisia tabaci 
Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan populaati-
ot) hävittämiseksi tehtyjen asianmukaisten 
toimenpiteiden seurauksena enää esiinny ky-
seistä kasvintuhoojaa. Edellä mainitun tulee 
perustua sekä kerran viikossa siirtoa edeltä-
vän kolmen viikon aikana tehtyihin 

 

 virallisiin tarkastuksiin että mainittuna aika-
na toteutettuihin seurantamenettelyihin. 
Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista 
tarkastuksista on suoritettava välittömästi 
ennen edellä mainittua siirtoa. 
 

 

25. Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin 
Beta vulgaris L. kasvit 

Virallinen lausunto siitä, että: 
a) kasvit kuljetetaan siten, että voidaan var-
mistaa, ettei Beet necrotic yellow vein virus -
kasvintuhoojan leviämisriskiä ole, ja että 
kasvit on tarkoitettu toimitettaviksi jalostus-
laitokseen, jolla on virallisesti hyväksytty 
jätehuoltojärjestelmä, millä voidaan varmis-
taa, ettei kyseisen kasvintuhoojan leviämis-
riskiä ole, 
tai 

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azo-
rit), 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 (Azo-
rit), 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 rehu-
juurikkaiden siemenet 

Sen lisäksi, mitä maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksessa juurikkaiden siemenkaupas-
ta (114/00) on säädetty, tarvittaessa viralli-
nen lausunto siitä, että: 

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

 a) perussiemen tai sertifioitu siemen täyttää 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
juurikkaiden siemenkaupasta (114/00) sie-
menluokille 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 siemenkaupas-
ta (114/00) säädetyt edellytykset täyttävään 

 



    
teolliseen jalostukseen, ja toimitettu sellai-
seen jalostuslaitokseen, joilla on virallisesti 
hyväksytty ja tarkastettu jätehuoltojärjes-
telmä 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 sie-
menkaupasta (113/00) on säädetty tarvittaes-
sa virallinen lausunto siitä, että: 

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

 a) käsitelty siemen ei sisällä itämätöntä 
ainesta enempää kuin 0,5 % painostaan ja 
pelletöidyn siemenen osalta, tämä prosentti-
määrä ei saa ylittyä ennen pelletöintiä,  
tai 

 

 b) käsittelemätön siemen: 
- tulee virallisesti pakata tavalla, joka var-
mistaa 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 estä-
miseksi, 
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 tuotan-
topaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden 
alun jälkeen, ja että edustava näyte on tutkit-
tu ja osoitettu vapaaksi tästä kasvintuhoojas-
ta. 
 

 

28.1. Suvun Gossypium siemenet Virallinen lausunto, että siemen on käsitelty 
hapolla nukkapinnan poistamiseksi. 

EL, ES (Andalusia, Katalonia, 
Extremadura, Murcia, Valen-
cia) 

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 tuotantopai-
koille, joissa viljellään juurikkaita, 
tai 

FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azo-
rit), 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 CY, ES, FR (lukuun 
ottamatta Korsikaa) tai IT  

Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan II jakson 
kohdassa 30.1 on säädetty siitä, että pakka-
uksessa on oltava alkuperämerkintä: 
a) hedelmien on oltava lehdettömiä ja kan-
nattomia, tai 

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

 b) jos hedelmissä on lehdet tai kannat, viral-
linen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu 
suljettuihin ja virallisesti sinetöityihin pak-
kauksiin, joiden on pysyttävä sinetöityinä 
kuljetettaessa niitä läpi näille hedelmille 
määrättyjen suoja-alueiden. Suoja-alue on 
ilmoitettava erotettavissa olevalla merkillä 
kasvipassissa. 
 

 

32. Suvun Vitis L. kasvit hedelmiä ja sie-
meniä lukuun ottamatta 
 

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan 15 koh-
dassa, liitteen IV A osan II jakson 17 koh-
dassa 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 flavescen-
ce dorée MLO -kasvintuhoojaa ei tiedetä 
esiintyvän; 
tai 
b) kasvit ovat peräisin alueelta ja kasvatettu 
tuotantopaikalla, jonka kansallinen kasvin-
suojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten standardien mukaisesti va-
paaksi Grapevine flavescence dorée MLO-
kasvintuhoojasta;  
tai 
c) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu CZ, FR 
(Champagne-Ardenne, Lorraine ja Alsace) 
tai IT (Basilicata); tai 
d) kasvit ovat peräisin ja kasvatettu tuotan-
topaikalla, jossa 
aa) emokasveissa ei ole havaittu kahden 
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jäl-
keen 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- kas-
vintuhoojan hävittämiseksi. 

 

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

(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, Sardi-
nia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan 
maakunnan kuntia Castelbado, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja 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., Cra-
taegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pru-
nus 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 Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. sekä niiden hybridien ja suvun 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 kantoi-
neen. 
 
1.7. Puutavara*, kun se: 

a) kuuluu kokonaan tai osittain sukuun Platanus L., mukaan lukien puu, jossa ei ole jäljellä sen luonnol-
lista 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 10 00 Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina risukimppuina tai niiden kaltaisis-

sa muodoissa. 
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena. 
ex 4401 30 80 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 

niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu. 
4403 10 00 Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, 

myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu. 
ex 4403 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppis-

ta puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus 
lajit)] oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti 
syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsi-
telty. 

ex 4404 20 00 Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamat-
tomat puupaalut, -seipäät ja -kepit. 
 



    
ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppis-

ta puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus 
lajit)] 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 erik-
seen toisin mainita. 
 
2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoit-
taville toimijoille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia tavaroita. 
 
2.1. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum, Aster, Brassi-
ca, Castanea Mill., Cucumis, Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. ja sen hybridit, Exacum, Fragaria L., 
Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. kaikki New Guinea-hybridien lajikkeet, Lactuca, Larix Mill., Leu-
canthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., 
Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum 
L., Tsuga Carr. ja Verbena L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta ja muut kuin heimoon Gramineae kuuluvat istu-
tettaviksi tarkoitetut ruohovartisten lajien kasvit sipuleita, juurimukuloita, juurakoita, siemeniä ja mukuloita 
lukuun ottamatta. 
 
2.2. Istutettaviksi tarkoitetut muut kuin kohdassa 1.3. mainitut heimon Solanaceae kasvit siemeniä lukuun otta-
matta. 
 
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., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ja suvun Phaseolus L. siemenet.  
 
3. Istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit ja -mukulat, jotka myydään tai luovutetaan ammattimaisesti kasvintuo-
tantoa harjoittavalle toimijalle seuraavista suvuista ja lajeista: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus fla-
vus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L. mi-
niatyyrilajikkeet 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, Mus-
cari 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 suvun Populus L. ja lajin Beta vulgaris L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta. 
 
1.3. Sukujen ja lajien Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracant-
ha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ja Vitis L. -kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta. 



    
 
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., Dolichos Jacq., Gossypium ja Phaseolus vulgaris L. siemenet. 
 
1.9. Suvun Gossypium hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla ja 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 

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

 

CN-koodi Tavarankuvaus 
4401 10 00 Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa 

muodoissa. 
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena. 
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena. 
ex 4401 30 Puujäte ja -tähteet (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyksi, briketeiksi, rakeiksi 

tai niiden kaltaiseen muotoon yhteen puristettu. 
ex 4403 10 00 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 20 Havupuuta oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai 

karkeasti syrjätty puu: maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla 
käsittelemätön. 

ex 4403 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista 
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] ole-
va raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu tai karkeasti syrjätty puu: 
muu kuin maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty. 

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

4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt. 
4407 10 Havupuuta 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 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista 
puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] 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 erik-
seen 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 harjoit-
taville 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 Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. ja Hibiscus 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. a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, 
 b) mutta mukaan lukien heimojen Cruciferae, Gramineae ja suvun Trifolium siemenet, kun niiden alkuperämaa on 

Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti ja Uruguay ja sukujen Triticum, Secale ja x Triticosecale sieme-
net, kun niiden alkuperämaa on Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat 
sekä sukujen ja lajien Capsicum, Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago 
sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza, Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium 
schoenoprasum L., Phaseolus L. siemenet. 

 
2. Kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: 
- suvuista Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, 
Phoenix., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja heimon Orchidaceae leikkokukat, 
- havupuut (Coniferales), 
- laji Acer saccharum Marsh., peräisin USA:sta ja Kanadasta, 
- suku Prunus L., peräisin Euroopan ulkopuolisista valtioista, 
- sukujen Aster, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, peräisin Euroopan 
ulkopuolisista valtioista, 
- lajin Apium graveolens L. ja suvun Ocimum L. lehtivihannekset. 
 
3. Seuraavien kasvien hedelmät ja marjat: 
- suvut Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Momordica L. ja Solanum melongena L. 
- Euroopan ulkopuolisista valtioista peräisin olevat suvut Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangi-
fera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ja Vaccinium L. 
 
4. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat. 
 
5. Erillinen puun kuori: 
- havupuut (Coniferales), Euroopan ulkopuolisista valtioista 
- suvut ja lajit Acer saccharum Marsh, Populus L. ja Quercus L. lukuun ottamatta lajia Quercus suber L. 
- suku ja lajit Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pteroca-
rya rhoifolia Siebold & Zucc., joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean Tasavallasta, Mongoliasta, Tai-
wanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista. 
 
6. Puutavara* kun se:  
a) kokonaan tai osittain kuuluu seuraaviin kasviryhmiin, lukuun ottamatta liitteen IV A osan I jakson kohdassa 2 määri-
teltyä puista pakkausmateriaalia:  
- suku Quercus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Yhdysvallois-
ta, 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 Yhdysvallois-
ta tai Armeniasta, 
- suku Populus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin Amerikan 
mantereen valtioista, 
- laji Acer saccharum Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin 
Yhdysvalloista tai Kanadasta, 
- havupuut (lahko Coniferales), mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, peräisin 
Euroopan ulkopuolisista valtioista, Kazakstanista, Venäjältä ja Turkista, 
- suku ja lajit Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pteroca-
rya rhoifolia Siebold & Zucc., joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Tai-
wanista, Venäjältä, ja Yhdysvalloista, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa. 
ja 
(b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta: 

 



   

CN-koodi Tavarankuvaus 
4401 10 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa 

muodoissa. 
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena. 
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena. 
ex 4401 30 40 Sahanpuru ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon 

yhteen puristettu. 
ex 4401 30 80 Muu puujäte, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon 

yhteen puristettu. 
4403 10 00 Raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla myös 

jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu. 
4403 20 Havupuuta oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-

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

la suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syr-
jätty puu.  

ex 4403 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puu-
ta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva raa-
kapuu, 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. 
4407 10 Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii-

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

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

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

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

ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puu-
ta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit), vaahteraa 
(Acer lajit), kirsikkaa (Prunus lajit) tai saarnea (Fraxinus lajit)] oleva puu, sahattu tai 
veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiot-
tu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin yli 6 mm. 

4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- 
ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuor-
mauslavojen lavakaulukset. 

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

9406 00 20 Tehdasvalmisteiset puurakennukset. 
* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, 
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin maini-
ta. 
 
7. a) Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaani-
sista 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 elin-
voiman 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, Mek-
sikosta, 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., Eriobot-
rya 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., Eriobot-
rya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. 
kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä 
 
5. Sukujen Dolichos Jacq. ja Mangifera ja lajien Beta vulgaris L. ja Phaseolus vulgaris L. siemenet. 
 
6. Suvun Gossypium siemenet ja hedelmät (siemenkodat) sekä puhdistamaton puuvilla. 
 
6. a) lajin Vitis L. kasvien hedelmät. 
 
7. Puutavara*, kun se:  

(a) on kokonaan tai osittain havupuuta (Coniferales), lukuun ottamatta kuoretonta puutavaraa, joka on peräisin 
EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista, ja suvun Castanea Mill. puuta, lukuun ottamatta kuoretonta puutava-
raa 
ja 
b) vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan II tavaran kuvausta:  
 
CN-koodi Tavarankuvaus 
4401 10 00 Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina risukimppuina tai niiden kaltaisissa muo-

doissa. 
4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena. 
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena. 
ex 4401 30 Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden 

kaltaiseen muotoon yhteen puristettuna. 
ex 4403 10 00 Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kui-

tenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu. 
ex 4403 20 Havupuuta oleva raakapuu, ei kuitenkaan, jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai kar-

keasti syrjätty puu: maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsittelemätön. 
ex 4403 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta 

tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva raaka-
puu, 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. 
4407 10 Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai vii-

luksi sorvattu, myös höylätty, hiottu ja päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm. 
ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puu-

ta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva puu, 
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 kaape-
li- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset 
kuormauslavojen lavakaulukset. 

9406 00 20 Tehdasvalmisteiset puurakennukset. 
 

 
* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, 
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin maini-
ta. 



   
 
8. Suvun Eucalyptus L'Hérit kasvinosat. 
 
9. Havupuiden (lahko Coniferales) erillinen kuori, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista Euroopan valtioista. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

LIITE VII 
 

KASVINTERVEYSTODISTUSTEN JA JÄLLEENVIENTITODISTUSTEN MALLIT 
 

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



    

KASVINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI 
 

Nro  .............. 

Laatija: .........................................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio 

Vastaanottaja: ...........................................................................................................................kasvinsuojeluorganisaatio(t) 

 

I. Lähetyksen kuvaus 

Viejän nimi ja osoite: ............................................................................................................................................................. 

Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ............................................................................................................................... 

Pakkausten määrä ja kuvaus: ................................................................................................................................................. 

Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................ 

Alkuperäpaikka: ..................................................................................................................................................................... 

Ilmoitettu kuljetusväline: ....................................................................................................................................................... 

Ilmoitettu saapumispaikka: .................................................................................................................................................... 

Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................ 

Kasvien kasvitieteelliset nimet: ............................................................................................................................................. 

 

Täten todistetaan, että tässä todistuksessa kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet on tarkastettu ja/tai 
testattu tarkoituksenmukaisia virallisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi tuojana toimivan sopimuspuolen 
tarkentamista karanteenia edellyttävistä kasvintuhoojista ja niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen 
voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, myös niiden vaatimusten mukaisia, jotka koskevat säänneltyjä 
kasvintuhoojia, jotka eivät edellytä karanteenia. 

Ne katsotaan käytännössä vapaiksi kaikista muista kasvintuhoojista (*). 

 

II. Lisäilmoitus 

III. Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi 

 

Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ........................................... 

Kesto ja lämpötila .................................................................................................................................................................. 

Pitoisuus ................................................................................................................................................................................. 

Lisätietoja .............................................................................................................................................................................. 

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

 

Myöntämispaikka ...................................................................... 

Valtuutetun virkailijan nimi ...................................................... 

 (Organisaation leima) 

Päiväys ..................................          .......................................... 

(Allekirjoitus) 

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

______________________ 

(*) Vapaaehtoinen lauseke. 



   V B 

JÄLLEENVIENTITODISTUKSEN MALLI  

 

Nro  .............. 

Laatija:  

kasvinsuojeluorganisaatio ....................................................................................(jälleenviejänä toimivan sopimuspuolen) 

kasvinsuojeluorganisaatio(t) .........................................................................................(tuojina toimivien sopimuspuolten) 

 

I. Lähetyksen kuvaus 

Viejän nimi ja osoite: ............................................................................................................................................................. 

Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite: ............................................................................................................................... 

Pakkausten määrä ja kuvaus: ................................................................................................................................................. 

Tunnusmerkit: ........................................................................................................................................................................ 

Alkuperäpaikka: ..................................................................................................................................................................... 

Ilmoitettu kuljetusväline: ....................................................................................................................................................... 

Ilmoitettu saapumispaikka: .................................................................................................................................................... 

Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä: ........................................................................................................................................ 

Kasvien kasvitieteelliset nimet: ............................................................................................................................................. 

Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tuotteet tuotiin (mihin - jällenviejänä toi-
miva osapuoli) .............................. (mistä - alkuperämaana oleva sopimuspuoli) ..............................  kasvien terveysto-
distuksella nro ..............., (*) alkuperäinen □ oikeaksi todistettu jäljennös □ joka on liitetty tähän todistukseen; ne on 
pakattu □ jälleenpakattu □ alkuperäisiin □ (*) uusiin □ säiliöihin; alkuperäisen kasvien terveystodistuksen □ ja lisätar-
kastuksen □ perusteella niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinsuojeluvaati-
musten mukaisia; ja .............................. (jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) tapahtuneen varastoinnin aikana lähetyk-
selle ei ole aiheutunut riskiä kasvintuhoojien aiheuttamasta saastumisesta taikka tartunnasta. 

 

II. Lisäilmoitus 

III. Kasvintuhoojista puhdistaminen ja/tai desinfiointi 

Päiväys .......................................... Käsittely .......................................... Kemikaali (tehoaine) ........................................... 

Kesto ja lämpötila .................................................................................................................................................................. 

Pitoisuus ................................................................................................................................................................................. 

Lisätietoja .............................................................................................................................................................................. 

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

Myöntämispaikka ...................................................................... 

Valtuutetun virkailijan nimi ...................................................... 

 (Organisaation leima) 

Päiväys ..................................          .......................................... 

(Allekirjoitus)   

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

_______________________ 

(*)   Rasti oikeaan kohtaan □.  

(**) Vapaaehtoinen lauseke. 

 

 



    

 
LIITE X 

 
KANSAINVÄLISEN KASVINSUOJELUTOIMENIDESTANDARDIN (ISPM) NRO 15 (GUIDELINES FOR 

REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONAL TRADE) MUKAINEN 
MERKINTÄ PUISELLE PAKKAUSMATERIAALILLE 

 
 
A) 
A 
 
 
 

 
 
 
  

Selitys: 

 FI = käsittely- valmistusmaa 

0000 = merkinnänhaltijan tunnusnume-
ro 

HT = kuumennuskäsittely 
 

 
 
B) 
A 
 
 
 

 
 
 
  

Selitys: 

 FI = käsittely- valmistusmaa 

0000 = merkinnänhaltijan tunnusnume-
ro 

MB = metyylibromidikaasutus 
 

 
C) 
A 
 
 
 

 
 
 
  

Selitys: 

 FI = käsittely- valmistusmaa 

0000 = merkinnänhaltijan tunnusnume-
ro 

DH = dielektrinen kuumennuskäsittely 
 

 

 

FI-0000 
 
HT 
 
 

 

FI-0000 
 
MB 
 
 

 

FI-0000 
 
DH 
 
 



    

Esimerkkejä standardin mukaisista merkinnän muodoista ja käsittelymerkintöjen asettelus-
ta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 
 

________________ 
 
 

XX - 
0000 
ZZ 

 

XX - 0000 - ZZ 

 

XX – 0000 
ZZ 

 
 

 

XX - 0000 
ZZ 

 
 
 

 

XX - 0000 - ZZ 

XX - 
0000 
ZZ 

Merkintöjen selitys: 
XX = käsittelymaa 
0000 = merkinnänhaltijan 
tunnusnumero 
ZZ = käsittely 
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