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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

muuttamisesta 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta 15 päivänä lokakuuta 2008 annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 17/08 liitteitä II B, III B, IV A ja B ja V A ja B, sellaisina 
kuin niistä liite IV A on osaksi asetuksissa 3/09 ja 7/09 ja liite V A ja B on osaksi 
asetuksessa 7/09, seuraavasti: 
  
 

__________ 
 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 
 
 
 
Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila  
 
 
 
Erityisasiantuntija   Taina Sahin  
 
 
 
 
 



 

LIITE II 
 
1. Muutetaan B osan b otsakkeen kohta 2 seuraavasti:  
 
2. Erwinia amylovora (Burr.) 

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

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

 
(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon maakuntaa ja Padovan maakunnan 
kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan 
alue etelään valtatiestä A4). 
 
2. Muutetaan B osan c otsakkeen kohta 0.1 seuraavasti: 
 
01. Cryphonectria parasitica 

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

CZ, IE, SE, UK (lukuun ottamatta 
Mansaarta) 

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE III 
 
1. Muutetaan B osan kohta 1 seuraavasti: 
 
1. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 

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

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

 
 
2. Muutetaan B osan kohta 2 seuraavasti: 
 
2. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 

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

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

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

 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE IV 
 
1. Muutetaan A osan I jakson kohta 16.5 seuraavasti: 
 

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 ei ole 
mahdollista täyttää tätä vaatimusta,  

 b) yhtään kyseessä olevien kasvintuhoojien oiretta ei ole 
havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäris-
tössä viimeksi päättyneen täydellisen kasvukauden alun 
jälkeen, kun viralliset tarkastukset on tehty vähintään 
kerran kuukaudessa maastavientiä edeltävien kolmen 
kuukauden aikana ja yhdessäkään tuotantopaikalla 
korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa 
tutkimuksessa ole todettu esiintyvän kyseistä 
kasvintuhoojaa, tai jos tätäkään vaatimusta ei ole 
mahdollista täyttää, 

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

d) hedelmät on käsitelty asianmukaisesti joko lämpöhöyry-, 
kylmä- tai nopeajäädytysmenetelmin, jotka ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi kyseisten kasvintuhoojien 
torjuntakeinoiksi hedelmiä vahingoittamatta, tai 
vaihtoehtoisesti käsitelty yhteisön säädösten 
hyväksymällä tavalla kemiallisesti. 

 
 
 
2. Muutetaan A osan I jakson kohta 46 seuraavasti: 
 

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

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

Kyseiset kasvintuhoojat ovat: 
- Bean golden mosaic virus, 
- Cowpea mild mottle virus, 
- Lettuce infectious yellows virus, 
- Pepper mild tigré virus, 
- Squash leaf curl virus, 
- muut Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan siirtämät 

virukset 
 

 

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

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

 

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

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

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

tai 



 

 b) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. 
-kasvintuhoojasta ja muista kyseisten kasvintuhoojien 
vektoreista virallisissa asianmukaisina ajankohtina 
tehdyissä tarkastuksissa, 

tai 
 c) kasvit on asianmukaisesti käsitelty Bemisia tabaci Genn. 

-kasvintuhoojan torjumiseksi. 
 

 
 
3. Muutetaan B osan kohdat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 seuraavasti: 
 

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) puutavara on kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Dendroctonus micans Kugelan -
kasvintuhoojasta, 
tai 

 

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

 

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

EL, IE, UK 

 a) puutavaran on oltava kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips duplicatus Sahlberg   -
kasvintuhoojasta, 
tai 

 

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

 

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

IE, UK 

 a) puutavara on kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips typographus Heer -

 



 

kasvintuhoojasta, 
tai 

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

 

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

EL, FR (Korsika), IE, UK 

 a) puutavara on kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips amitinus Eichhof -kasvintuhoojasta, 
tai 

 

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

 

5. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jakson 
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 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) puutavara on kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips cembrae Heer  -kasvintuhoojasta, 
tai 

 

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

 

6. Havupuutavara (Coniferales) Sen lisäksi, mitä liitteen IV A osan I jalson 
kohdissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 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) puutavara on kuorittu, 
tai 

 

 b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan va-
paita Ips sexdentatus Börner  -kasvintu-
hoojasta, 

 



 

tai 
 c) puutavaraan tai sen pakkaukseen 

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

 

 
 
 
4. Muutetaan B osan kohdat 6.3 ja 14.9 seuraavasti: 
 

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

CZ, IE, SE, UK (lukuun 
ottamatta Mansaarta) 

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

 

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

 
 

 
14.9 Suvun Castanea Mill. erillinen kuori Virallinen lausunto siitä, että erä: 

 
a) on peräisin alueilta, joiden tiedetään ole-
van vapaita Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr -kasvintuhoojasta 
tai 

CZ, IE, SE, UK (lukuun 
ottamatta Mansaarta) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Muutetaan B osan kohta 21 seuraavasti: 
 

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

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 
9, 9.1 ja 18 ja liitteen III B osan kohdassa 1 
on säädetty tarkoitetuista kasveista 
tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että 
kasvit:  
 
a) kasvit ovat peräisin EU:n ulkopuolisista 
valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -
kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, 
tai  

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

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

 

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

 

 d) kasvit ovat peräisin oikeanpuoleisessa 
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, 
tai 

 

 e) kasvit on tuotettu, tai jos ne on siirretty 
puskurivyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty 
vähintään seitsemän kuukauden ajan, 
viimeksi päättyneen kasvukauden 1 päivän 
huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välinen 
ajanjakso mukaan luettuna, tuotantoalueella, 
joka: 

 

 aa) sijaitsee vähintään yksi kilometri 
virallisesti nimetyn, vähintään 50 km2:n 
suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen 
sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä 
isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti 
hyväksyttyä ja valvottua tarkastusjärjes-
telmää, joka on otettu käyttöön viimeistään 
ennen viimeksi päättynyttä kasvukautta 
edeltäneen kasvukauden alkua tavoitteena 
tehdä mahdollisimman pieneksi riski  

 

 siihen, että Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et a.l. -kasvintuhooja leviää siellä 
kasvatetuista kasveista. Tämän 
puskurivyöhykkeen kuvauksen 
yksityiskohdat on pidettävä komission ja 
muiden jäsenvaltioiden saatavilla. Kun 
puskurivyöhyke on perustettu, vyöhykkeellä, 
joka ei sisällä tuotantoaluetta ja sitä  

 

 ympäröivää 500 metrin levyistä vyöhykettä, 
on tehtävä vähintään kerran viimeksi 
päättyneen kasvukauden alun jälkeen 

 



 

tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina 
virallisia tarkastuksia ja kaikki isäntäkasvit, 
joissa esiintyy Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita, on 
poistettava välittömästi. Näiden tarkastusten 
tulokset on toimitettava vuosittain 1 päivään 
toukokuuta mennessä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille,  
ja 

 bb) joka - samoin kuin puskurivyöhyke - on 
hyväksytty virallisesti ennen viimeksi 
päättynyttä kasvukautta edeltäneen 
kasvukauden alkua tässä kohdassa 
vahvistetuin edellytyksin tapahtuvaan 
kasvien kasvatukseen,  
ja 

 

 cc) joka - samoin kuin ympäröivä vähintään 
500 metrin levyinen vyöhyke - on havaittu 
vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen 
kasvukauden alun jälkeen suoritetuissa 
virallisissa tarkastuksissa, joita on tehty 
vähintään: 

 

 - kahdesti tuotantoalueella tarkoituksenmu-
kaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elo-
kuussa ja kerran elo-marraskuussa 
ja 

 

 - kerran mainitulla ympäröivällä 
vyöhykkeellä asianmukaisena ajankohtana 
eli elo-marraskuussa, ja 
 

 

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

 

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

 

 
 
6. Muutetaan B osan kohta 21.3 seuraavasti: 
 

21.3. Mehiläispesät 15 päivästä 
maaliskuuta 30 päivään kesäkuuta 

Asiakirjoin on todistettava, että 
mehiläispesät: 

 

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

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

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

 (lukuun ottamatta Gorenjskan, 
Koroškan, Notranjskan ja  

 c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa Mariborin alueita), SK 



 

sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, 
tai 

(seuraavia kuntia  

 d) ovat olleet asianmukaisen 
karanteenitoimenpiteen kohteena ennen 
siirtoa. 

lukuun ottamatta: Blahová, 
Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce 
ja Hronské Kľačany (Levicen 
piirikunta), Veľké Ripňany 
(Topoľčanyn piirikunta), 
Málinec (Poltárin piirikunta), 
Hrhov (Rožňavan piirikunta), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin 
piirikunta)) ja UK (Pohjois-
Irlanti, Mansaari ja 
Kanaalisaaret). 

 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE V 
 
1. Muutetaan A osan I jakson kohdan 1.7 alakohdan b taulukko seuraavasti: 
 

 

CN-koodi Tavarankuvaus 
4401 10 00 Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa. 
4401 22 00 Lehtipuu lastuina tai hakkeena. 
ex 4401 30 80 Puujäte ja -tähteet (lukuun ottamatta sahanpurua), muuna kuin pölkkyinä, 

briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa. 
4403 10 00 Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-

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

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

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

ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua 
trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä 
(Fagus lajit)] oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu 
tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus 
on yli 6 mm. 

* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, 
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin 
mainita. 
 
 
2. Muutetaan B osan I jakson kohdan 6 alakohdan b taulukko seuraavasti:  
 
 

CN-koodi Tavarankuvaus 
4401 10 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa. 
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 

yhteenpuristettu 
ex 4401 30 80 Muu puujäte ja -tähteet, ei kuitenkaan pölkkyinä, briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa 

muodossa. 
4403 10 00 Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-

aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu. 
4403 20 Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai 

muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu. 

4403 91 Tammea (Quercus lajit) oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella, 
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai 
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.  

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

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

4406  Puiset rata- ja raitiotiepölkyt. 
4407 10 Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai 

viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 6 mm. 



 

4407 91 Tammea (Quercus lajit) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), 
tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus 
on yli 6 mm 

ex 4407 93 Sokerivaahteraa (Acer saccharum Marsh) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty, 
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka 
paksuus on yli 6 mm 

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

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

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

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

9406 00 20 Tehdasvalmisteiset puurakennukset. 
* puutavaralla tarkoitetaan tässä säädöksessä puuta, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, 
kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahapurun tai puujätteen muodossa, ellei erikseen toisin 
mainita. 

_____________ 
 


