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

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (17/08) om skydd för växters
sundhet, och
ändras 5 § 1 mom., 43 § samt bilagorna I, II, III B, IV och V sådana dessa nämnda bilagor
lyder i förordning 13/14, som följer:

5 §
Sundhetscertifikat

Modeller för det sundhetscertifikat som avses i 3 § 5 punkten i lagen om
växters sundhet och som utfärdas över en varuförsändelse som importeras eller
exporteras finns i bilaga VII till denna förordning.

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

43 §
Övervakningsuppgifter som överförs på Tull

Tullen svarar för dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk
växtskyddskontroll av frukt, bär och grönsaker som räknas upp i punkterna 2 och 3 i
bilaga V B och som införs från stater utanför EU samt för dokumentkontroll av
barrträ som införs från Ryska federationen, för upprättande av transportdokument
för varuförsändelser som enligt vad som bestämts ska kontrolleras och för märkning
av varuförsändelser som valts ut för kontroll, eller om man kommit överens om att



märkningen görs av importören, för tillsynen över att importören gör en korrekt
märkning.

På Tullen överförs dessutom kontrollerna i samband med importen av att
träförpackningsmaterial och virke som används för att kila fast eller bära upp last
bär den märkning över genomgången behandling som krävs i punkterna 2 och 8 i
bilaga IV A I, dock inte de kontroller som utförs vid Helsingfors-Vanda flygtullstation.

Tullen övervakar dessutom att växter, växtprodukter och andra artiklar som
medförs som resenärers personliga bagage, skickas till privatpersoner som paket,
transporteras med transportservice eller beställs per post, per telefon eller på
webben och skickas till privatpersoner från länder utanför EU till Finland och för
vilka det krävs sundhetscertifikat är försedda med certifikatet i fråga. Dessutom
övervakar Tullen att förbud mot införsel av de växter, växtprodukter och andra
artiklar som nämns ovan följs.

_________________________

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018

I Helsingfors den 5 december 2017

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Taina Sahin



BILAGA I

Del A

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL TILL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I ALLA
MEDLEMSSTATER I EU

Avsnitt I

SKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR
HELA GEMENSKAPEN

a) Insekter, kvalster och nematoder på alla stadier av deras utveckling
1. Acleris spp. (icke-europeiska)
1.1 Agrilus anxius Gory
1.2 Agrilus planipennis Fairmaire
1.3 Anthonomus eugenii Cano
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
6. Arrhenodes minutus Drury
6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.)
7. Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska) vector av virus såsom:

(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 (icke-europeiska), vilka är vector av Pierce’s disease -sjukdomen (förorsakare Xylella
fastidiosa) som:
(a) Carneocephala fulgida Nottingham
(b) Draeculacephala minerva Ball
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (icke-europeiska)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
10.5 Diaphorina citri Kuway
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella spp., dock inte Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey
11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (icke-europeiska)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1 Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (icke-europeiska)
18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.)
19.2. Saperda candida Fabricius



20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Thephiritidae (icke-europeiska) som:

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
(b) Anastrepha ludens (Loew)
(c) Anastrepha obliqua Macguart
(d) Anastrepha suspensa (Loew)
(e) Dacus ciliatus Loew
(f) Dacus cucurbitae Coquillett
(g) Dacus dorsalis Hendel
(h) Dacus tryoni (Froggatt)
(i) Dacus tsuneonis Miyake
(j) Dacus zonatus Saund.
(k) Epochra canadensis (Loew)
(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi
(n) Pterandrus rosa (Karsch)
(o) Rhacochlaena japonica lto
(p) Rhagoletis cingulata (Loew)
(q) Rhagoletis completa Cresson
(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
(s) Rhagoletis indifferens Curran
(t) Rhagoletis mendax Curran
(u) Rhagoletis pomonella Walsh
(v) Rhagoletis ribicola Doane
(w) Rhagoletis suavis (Loew)

25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
26. Xiphinema americanum Cobb uppfattat i vid bemärkelse (icke-europiska populationer)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bakterier
0.1 Candidatus Liberibacter spp., som orsaker Huanglongbing/Citrus Greening sjukdomen hos citrusfrukter
2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1. Xanthomonas citri pv. citri

c) Svampar
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (icke-europeiska)
4. Endocronartium spp. (icke-europeiska)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et lto
6. Gymnosporangium spp. (icke-europeiska)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
13. Phyllosticta solitaria Ellis& Everhart
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1 Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers



d) Virus och virusliknande organismer
2. Potatisvirus och virusliknande organismer såsom:

(a) Andean potato latent virus
(b) Andean potato mottle virus
(c) Arracacha virus B, oca strain
(d) Potato black ringspot virus
(f) Potato virus T
(g) icke-europeiska isolat av Potato virus A, M, S, V, X och Y (inklusive Yo, Yn och Yc) och

Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus och virusliknande organismer hos följande växtsläkt: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,

Prunus L., Pyrus L., Ribes L, Rubus L. och Vitis L., som:
(a) Blueberry leaf mottle virus
(b) Cherry rasp leaf virus (amerikanskt)
(c) Peach mosaic virus (amerikanskt)
(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 (amerikanskt)
(j) Raspberry leaf curl virus (amerikanskt)
(k) Strawberry latent "C" virus
(l) Strawberry vein banding virus
(m) Strawberry witches’ broom mycoplasm
(n) Icke-europeiska virus och virusliknande organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus

Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L.
6. Virus, som överförs av Bemisia tabaci Genn, som:

(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) Parasitväxter
1. Arceuthobium spp. (icke-europeiska)

__________



Avsnitt II

SKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA
GEMENSKAPEN

a) Insekter, kvalster och nematoder på alla stadier av deras utveckling

0.01 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popillia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduvall)
10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Bakterier
1. Clavibacter michiganesis  (Smith) Davis et al subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et

al.
2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

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

d) Virus och virusliknande organismer
1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi
3. Pear decline mycoplasm

__________



Del B

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL TILL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I VISSA SKYDDADE
ZONER

 a) Insekter, kvalster och nematoder på alla stadier av deras utveckling

Skadegörare Skyddad(e) zon(er)
1. Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) FI, IE, PT (Azorerna, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

Minho och Trás-os-Montes), SE, UK

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IE, UK

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

2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens

3. Leptinotarsa decemlineata Say

PT (Azorerna)

CY, ES (Ibiza och Menorca), FI (landskapen Åland, Tavastland,
Kymmene, Birkaland, Satakunta, Åbo och Nyland), IE, MT, PT
(Azorerna och Madeira), SE (Blekinge, Gotlands, Hallands,
Kalmar och Skåne län), UK

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IE och UK (Nordirland)

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

b) Virus och virusliknande organismer

Skadegörare Skyddad(e) zon(er)
1. Beet necrotic yellow vein virus FI, FR (Bretagne), IE, PT (Azorerna), UK (Nordirland)

2. Tomato spotted wilt virus SE

_________



BILAGA II

Del A

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I ALLA
MEDLEMSSTATER I EU OM DE FÖREKOMMER PÅ VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

Avsnitt I

SKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR
HELA GEMENSKAPEN

a) Insekter, kvalster och nematoder på alla stadier av deras utveckling

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
1. Aculops fuchsiae Keifer Växter av Fuchsia L. för plantering, dock inte fröer

2. Aleurocanthus spp. Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
och deras hybrider, dock inte frukter och fröer

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

4. Anthonomus signatus (Say) Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

5. Aonidiella citrina Coquillet Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
och deras hybrider, dock inte frukter och fröer

6. Aphelenchoides besseyi Christie (1) Fröer av Oryza spp.

7. Aschistonyx eppoi Inouye Växter av Juniperus L., dock inte frukter och fröer, med
ursprung i icke-europeiska länder

9. Carposina niponensis Walsingham Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och
Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

11. Enarmonia packardi (Zeller) Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och
Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

12. Enarmonia prunivora Walsh Växter av Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl.,
Prunus L. och Rosa L., avsedda för plantering, dock inte
fröer, och frukter av Malus Mill. och Prunus L. med
ursprung i icke-europeiska länder

13. Eotetranychus lewisi McGregor Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. samt deras
hybrider, dock inte frukter och fröer

15. Grapholita inopinata Heinrich Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och
Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

16. Hishomonus phycitis Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

1 Aphelenchoides besseyi Christie förekommer inte på Oryza spp. inom gemenskapen



17. Leucaspis japonica Ckll. Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Fröer av Cruciferae, Gramineae och Trifolium spp. med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland och Uruguay

19. Margarodes, andra arter än europeiska som:
(a) Margarodes vitis (Phillipi)
(b) Margarodes vredendalensis de Klerk
(c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Växter av Vitis L., dock inte frukter och fröer

20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Växter av Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-
europeiska länder

21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Växter av Juniperus L., dock inte frukter och fröer, med
ursprung i icke-europeiska länder

22. Pissodes spp. (icke-europeiska) Barrträd (Coniferales), dock inte frukter och fröer, trä av
barrträd med bark (Coniferales) och separat bark av
barrträd (Coniferales) med ursprung i icke-europeiska
länder

23. Radopholus citrophilus Huettel, Dickson et Kaplan Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer samt
växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae rotade eller på sitt fasta eller medföljande
växtunderlag

25. Scirtothrips aurantii Faure Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte fröer

26. Scirtothrips dorsalis Hood Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

27. Scirtothrips citri (Moultex) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte fröer

28. Scolytidae spp. (icke-europeiska) Över 3 m höga barrträd (Coniferales) som har sitt
ursprung utanför Europa, dock inte frukter och fröer,
barrträd med bark (Coniferales) och separat bark av
barrträd (Coniferales)

28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny Knölar av Solanum tuberosum L.

29. Tachypterellus quadrigibbus Say Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och
Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

30. Toxoptera citricida Kirk. Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

32. Unaspis citri Comstock Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

b) Bakterier

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
2. Citrus variegated chlorosis Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer



3. Erwinia stevartii (Smith) Dye Fröer av Zea mays L.

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

Fröer av Oryza spp.

c) Svampar

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (icke-europeiska

sjukdomsalstrande isolat)
För plantering avsedda växter av Cydonia Mill., Malus
Mill. och Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-
europeiska länder

1.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Växter av Corylus L. för plantering, dock inte fröer, med
ursprung i Kanada och USA

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx Växter av Prunus L. för plantering, dock inte fröer

3. Atropellis spp. Växter av Pinus L., dock inte frukter och fröer, separat
bark och trä av Pinus L.

4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Växter av Acer saccharum Marsh. med ursprung i Kanada
eller USA, dock inte frukter och fröer, trä av Acer
saccharum Marsh. inklusive trä som inte har sin naturliga
rundade yta i behåll med ursprung i USA eller Kanada

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu)
Deighton

Växter av Pinus L., dock inte frukter och fröer samt trä av
Pinus L.

6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte fröer

8. Diaporthe vaccinii Shaer Växter av Vaccinum spp. för plantering, dock inte fröer

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Växter av Fortunella Swingle, Poncirus Raf. samt deras
hybrider, dock inte frukter och fröer och växter av Citrus
L. samt deras hybrider, dock inte fröer och andra frukter
förutom frukter av Citrus reticulata Blanco och Citrus
sinesis (L.) Osbeck med ursprung i Sydamerika

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

Växter av Phoenix spp., dock inte frukter och fröer

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och
Pyrus L., dock inte fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

13. Puccinia pittieriana Hennings Växter av Solanaceae, dock inte frukter och fröer

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Växter av Pinus L., dock inte frukter och fröer

14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow
& Sydow

Växter av Ulmus L. och Zelkova L. avsedda för plantering,
utom fröer

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto För plantering avsedda växter av Pyrus L., dock inte fröer,
med ursprung i icke-europeiska länder

d) Virus och virusliknande organismer



Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
1. Beet curly top virus (icke-europeiska isolat) Växter av Beta vulgaris L. för plantering, dock inte fröer

2. Black raspberry latent virus Växter av Rubus L. för plantering

3. Blight and Blight-like viruses Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

4. Cadang-Cadang -viroid Växter av Palmae för plantering, dock inte fröer, med
ursprung i icke-europeiska länder

5. Cherry leaf roll virus (*) Växter av Rubus L. för plantering

5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. och Solanum
lycopersicum (L.), avsedda för plantering, utom fröer.

6. Citrus mosaic virus Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

7. Citrus tristeza virus (icke-europeiska isolat) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

8. Leprosis Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

9. Little cherry patogen (icke-europeiska isolat) Växter av Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus
incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula
Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.)
Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis
Matsum. samt hybrider och sorter av dessa för plantering,
dock inte fröer

10. Naturally spreading psorosis Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

11. Palm lethal yellowing mycoplasm Växter av Palmae för plantering, dock inte fröer, med
ursprung i icke-europeiska länder

12. Prunus necrotic ringspotvirus (**) Växter av Rubus L. för plantering

13. Satsuma dwarf virus Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

14. Tatter leaf virus Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

15. Witches' broom (MLO) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

 (*) Cherry leaf roll virus förekommer inte hos växter av Rubus L. inom gemenskapen.
(**) Prunus necrotic ringspot virus förekommer inte hos växter av Rubus L. inom gemenskapen.

__________



Avsnitt II

SKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA
GEMENSKAPEN

a) Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
1. Aphelenchoides besseyi Christie Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Växter av Vitis L., dock inte frukter och fröer

3. Ditylenchus destructor Thorne Knölar och lökar av Crocus L., miniatyrsorter och hybrider
av släktet Gladiolus Tourn. ex L. som Gladiolus calliantus
Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort.,
Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.,
Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L. för
plantering, och potatisknölar (Solanum tuberosum)
avsedda för plantering

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Fröer och lökar av Allium ascalonicum L., Allium cepa L.
och Allium schoenoprasum L. avsedda för plantering och
växter av Allium porrum L., för plantering, lökar och
knölar av 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., Tulipa L. för plantering, samt
fröer av Medicago sativa L.

5. Circulifer haematoceps Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

6. Circulifer tenellus Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

6.1 Eotetranychus orientalis Klein Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
samt deras hybrider, dock inte frukter och fröer

6.2 Helicoverpa armigera (Hübner) Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L.,
Pelargonium l'Hérit. ex Ait. och av familjen Solanaceae,
avsedda för plantering, dock inte fröer

6.3 Parasaissetia nigra (Nietner) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
och Strelitziaceae rotade eller på sitt fasta eller
medföljande växtunderlag

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Snittblommor, bladgrönsaker av Apium graveolens L. och
örtartade växter för plantering, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- växter av familjen Gramineae,
- jordstammar,
- fröer



9. Liriomyza trifolii (Burgess) Snittblommor, bladgrönsaker av Apium graveolens L. och
örtartade växter för plantering, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- växter av familjen Gramineae,
- jordstammar,
- fröer

10. Paysandisia archon (Burmeister) Växter av Palmae avsedda för plantering där stammens
diameter vid basen är större än 5 cm och som hör till
släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.
och Washingtonia Raf.

b) Bakterier

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål

1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
(McCulloch) Davis et al.

Fröer av Medicago sativa L.

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

Växter av Solanum lycopersicum (L.) för plantering

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.
och Sorbus L., avsedda för plantering, dock inte fröer

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers)
Dickey

Växter av Dianthus L. för plantering, dock inte fröer

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et
Burkholder

Växter av Dianthus L. för plantering, dock inte fröer

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

Växter av Prunus persica (L.) Batsch och Prunus persica
var nectarina (Ait.) Maxim för plantering, dock inte fröer

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Fröer av Phaseolus L.

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

Växter av Prunus L. för plantering, dock inte fröer

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)
Dye

Växter av Solanum lycopersicum (L.) och Capsicum spp.
för plantering

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et
al.

Växter av Vitis L., dock inte frukter och fröer



c) Svampar

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål

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

Växter av Platanus L för plantering, dock inte fröer, samt trä
av Platanus L. inklusive trä som inte har sin naturliga rundade
yta i behåll

3. Cryphonectria parasitica (Murril) Barr Växter av Castanea Mill. och Quercus L. för plantering, dock
inte fröer

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

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering,
dock inte fröer

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van
Beyma

Växter av Dianthus L. för plantering, dock inte fröer

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. samt
deras hybrider, dock inte fröer

7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Fröer av Helianthus annuus L.

9. Puccinia horiana Hennings Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering,
dock inte fröer

10. Scirrhia pini Funk et Parker Växter av Pinus L. för plantering, dock inte fröer

11. Verticillium albo-atrum Reinke et Bertholde Växter av Humulus lupulus L. för plantering, dock inte fröer

12. Verticillium dahliae Klebahn Växter av Humulus lupulus L. för plantering, dock inte fröer

d) Virus och virusliknande organismer

Skadegörare Växter, växtprodukter och andra föremål
1. Arabis mosaic virus Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, dock inte

fröer

2. Beet leaf curl virus Växter av Beta vulgaris L. för plantering, dock inte fröer

3. Chrysanthemum stunt viroid Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering,
dock inte fröer

4. Citrus tristeza virus (europeiska isolat) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. samt
deras hybrider, dock inte frukter och fröer

6. Grapevine Flavescence dorée MLO Växter av Vitis L., dock inte frukter och fröer

7. Plum pox virus

7.1. Potato spindle tuber viroid

Växter av Prunus L. för plantering, dock inte fröer

Växter av Solanum lycopersicum L. samt dess hybrider,
Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. (inklusive
fröer) och växter av Solanum tuberosum L. för plantering



8. Potato stolbur mycoplasm Växter av Solanaceae för plantering, dock inte fröer

9. Raspberry ringspot virus Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, dock inte
fröer

10. Spiroplasma citri Saglio et al. Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. samt
deras hybrider, dock inte frukter och fröer

11. Strawberry crinkle virus Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

12. Strawberry latent ringspot virus Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, dock inte
fröer

13. Strawberry mild yellow edge virus Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte fröer

14. Tomato black ring virus Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, dock inte
fröer

15. Tomato spotted wilt virus Växter av Apium graveolens L., Capsicum annuum L.,
Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alla
varianter av hybriderna Nya Guinea Impatiens, Lactuca sativa
L., Solanum lycopersicum (L.) , Nicotiana tabacum L., vilka
skall ha ett certifikat över att de skall säljas för yrkesmässig
tobaksproduktion, Solanum melongena L., Solanum
tuberosum L. för plantering, dock inte fröer

16. Tomato yellow leaf curl-virus Växter av Solanum lycopersicum (L.) , för plantering, dock
inte fröer

__________



Del B

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDING SKALL FÖRBJUDAS I VISSA SKYDDADE
ZONER OM DE FÖREKOMMER HOS VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

a) Insekter, kvalster och nematoder på alla stadier av deras utveckling
Skadegörare Växter, växtprodukter och andra

föremål
Skyddad(e) zon(er)

1. Anthonomus grandis (Boh.) Föer och frukter (fröhus) av
Gossypium spp. och orensad bombull

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

2. Cephalcia lariciphila (Klug) Växter av Larix Mill. för plantering,
dock inte fröer

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

3. Dendroctonus micans Kugelan Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr.,
dock inte frukter och fröer, barrträ
med bark, separat bark av barrträ

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

4. Gilpinia hercyniae (Hartig) Växter av Picea A. Dietr. för
plantering, dock inte fröer

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

5. Gonipterus scutellatus Gyll. Växter av Eucalyptus l'Hérit, dock
inte frukter och fröer

EL, PT (Azorerna)

6. (a) Ips amitinus Eichhof Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L., dock inte frukter och fröer,
barrträ med bark (Coniferales),
separat bark av barrträ

EL, IE, UK

(b) Ips cembrae Heer Över 3 m höga plantor av, Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr.,
dock inte frukter och fröer, barrträ
med bark (Coniferales), separat bark
av barrträ

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

(c) Ips duplicatus Sahlberg Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L., dock inte frukter och fröer,
barrträ med bark (Coniferales),
separat bark av barrträ

EL, IE, UK

(d) Ips sexdentatus Börner Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L., dock inte frukter och fröer,
barrträ med bark (Coniferales),
separat bark av barrträ

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

(e) Ips typographus Heer

6.1. Paysandisia archon
(Burmeister)

Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr.,
dock inte frukter och fröer, barrträ
med bark (Coniferales), separat bark
av barrträ

Växter av Palmae från släkterna
Brahea Mart., Butia Becc.,

IE, UK

IE, MT, UK



6.2. Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

Chamaerops L., Jubaea Kunth,
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf. för
plantering, där stammens diameter
vid basen är större än 5 cm,

Växter av Palmae från släkterna
Areca catechu L., Arenga pinnata
(Wurmb.) Merr., Bismarckia
Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata S.
Watson, Brahea edulis H.Wendl.,
Butia capitata (Mart.) Becc.,
Calamus merrillii Becc., Caryota
maxima Blume, Caryota cumingii
Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis
L., Cocos nucifera L., Copernicia
Mart., Corypha utan Lam., Elaeis
guineensis Jacq., Howea fosteriana
Becc., Jubaea chilensis (Molina)
Baill., Livistona australis C.Martius,
Livistona decora (W. Bull) Dowe,
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata
Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien,
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,
Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H.Wendl.,
Ravenea rivularia Jum. & H.Perrier,
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook,
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex
Schult. & Schult. f., Syagrus
romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.)
H.Wendl. ja Washingtonia Raf. för
plantering, där stammens diameter
vid basen är större än 5 cm

IE, PT (Azorerna), UK

9. Sternochetus mangiferae
Fabricius

10. Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller

Fröer av Mangifera spp. med
ursprung i länder utanför EU

Växter av Pinus L. för plantering,
dock inte frukter och fröer

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

UK

b) Bakterier
Skadegörare Växter, växtprodukter och andra

föremål
Skyddad(e) zon(er)

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

Fröer av Phaseolus vulgaris L. och
Dolichos Jacq.

EL, ES

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

Växtdelar, dock inte frukter, fröer och
växter för plantering, men inklusive
levande pollen för pollinering av
Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus

EE, ES (utom de självstyrande
regionerna Andalusien, Aragonien,
Kastilien-La Mancha, Kastilien-León,
Extremadura, Madrid, Murcia,
Navarra och Rioja, samt provinsen



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

L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. och Sorbus L.

Växter av Prunus L. för plantering,
dock inte fröer

Guipuzcoa (Baskien), Garrigues,
Noguera, Pla d’Urgell, Segria och Urgell
(comarcas)i provinsen Lleida
(Comunidad autonoma de Catalunya)
L’Alt Vinalopó och El Vinalopó Mitjà
(comarcas) i provinsen Alicante samt
kommunerna Alborache och Turís i
provinsen Valencia (Comunidad
Valenciana)), FI, FR (Korsika), IE
(utom Galway), IT (*), LT (utom
kommunerna Babtai och Kėdainiai
(regionen Kaunas)), LV, PT, SI (utom
regionerna Gorenjska, Koroška,
Maribor och Notranjska samt
kommunerna Lendava och Renče-
Vogrsko (söder om motorväg H4)),
SK (utom distriktet Dunajská Streda,
Hronovce och Hronské Kl'ačany
(distriktet Levice), Dvory nad Žitavou
(distriktet Nové Zámky), Málinec
(distriktet Poltár), Hrhov (distriktet
Rožňava), Veľké Ripňany (distriktet
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý
Horeš, Svätuše och Zatín (distriktet
Trebišov)), UK (Nordirland utom
Ballinran, Upper townland,
Carrigenagh Upper townland,
Ballinran townland och Carrigenagh
townland i County Down och
valområdet Dunmurry Cross i Belfast i
County Antrim samt Isle of Man och
Kanalöarna).

UK

(*) IT: Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piasenza), Kalabrien,
Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardiet (utom provinserna Mantua, Milano, Sondrio och Varese), Marche, Molise,
Piemonte (utom kommunerna Busca, Centallo och Tarantasca i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien, Toskana,
Umbrien,  och Venetien (utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano och Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen
Verona).

c) Svampar
Skadegörare Växter, växtprodukter och andra

föremål
Skyddad(e) zon(er)

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

Växter av Platanus L. för plantering,
dock inte fröer, samt trä av Platanus
L. , inklusive trä som inte har sin
naturliga rundade yta i behåll

IE, UK

0.1. Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr

Trä, dock inte barkat trä, och lös bark
och växter för plantering av Castanea
Mill.

CZ, IE, SE, UK

1. Glomerella gossypii Edgerton Fröer och frukt (fröhus) av Gossypium
spp.

EL



2. Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet

Växter av Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., och
Pseudotsuga Carr. för plantering, dock
inte fröer

IE, UK (Nordirland)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)
J. Miller

Växter av Populus L. för plantering,
dock inte fröer

IE, UK (Nordirland)

d) Virus och virusliknande organismer
Skadegörare Växter, växtprodukter och andra

föremål
Skyddad(e) zon(er)

0.1. Candidatus Phytoplasma ulmi Växter av Ulmus L. för plantering,
dock inte fröer

UK

1. Citrus tristeza virus (europeiska
isolat)

Frukter av Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. och deras
hybrider med blad och stjälkar.

EL (utom regiondelarna Argolis och
Chania), MT, PT (utom Algarve,
Madeira och kommunen Odemira i
Alentejo).

2. Grapevine Flavescence dorée
MLO

Växter av Vitis L., andra än frukter
och fröer

CZ, FR (Alsace, Champagne-
Ardenne,Picardie (departementet
Aisne), Île-de-France [kommunerna
Citry, Nanteuil-sur-Marne och Saâcy-
sur-Marne] och Lorraine), IT
(Apulien, Basilicata och Sardinien)

__________



BILAGA III

Del B

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL VILKAS INFÖRSEL SKALL FÖRBJUDAS I
VISSA SYKYDDSZONER

Växter, växtprodukter och andra föremål Skyddad(e) zon(er)
1. Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud

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

EE, ES (utom de självstyrande regionerna Andalusien,
Aragonien, Kastilien-La Mancha, Kastilien-León,
Extremadura, den självstyrande regionen Madrid, Murcia,
Navarra och Rioja och provinsen Guipuzcoa (Baskien),
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segria och Urgell
(comarcas)i provinsen Lleida (Comunidad autonoma de
Catalunya) L’Alt Vinalopó och El Vinalopó Mitjà (comarcas)
i provinsen Alicante samt kommunerna Alborache och Turís i
provinsen Valencia (Comunidad Valenciana)), FI, FR
(Korsika), IE (utom Galway), IT (**), LT (utom
kommunerna Babtai och Kėdainiai (regionen Kaunas)),
LV, PT, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor
och Notranjska samt kommunerna Lendava ja Renče-
Vogrsko (söder om motorväg H4)), SK (utom distriktet
Dunajská Streda, Hronovce och Hronské Kl'ačany
(distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (distriktet Nové
Zámky), Málinec (distriktet Poltár), Hrhov (distriktet
Rožňava), Veľké Ripňany (distriktet Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (distriktet
Trebišov)), UK (Nordirland utom Ballinran Upper
townland, Carrigenagh Upper townland, Ballinran
townland och Carrigenagh townland i County Down och
valområdet Dunmurry Cross i Belfast i County Antrim
samt Isle of Man och Kanalöarna).



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

EE, ES (utom de självstyrande regionerna Andalusien,
Aragonien, Kastilien-La Mancha, Kastilien-León,
Extremadura, den självstyrande regionen Madrid, Murcia,
Navarra och Rioja samt provinsen Guipuzcoa (Baskien),
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segria och Urgell
(comarcas)i provinsen Lleida (Comunidad autonoma de
Catalunya) L’Alt Vinalopó och El Vinalopó Mitjà
(comarcas) i provinsen Alicante samt kommunerna
Alborache och Turís i provinsen Valencia (Comunidad
Valenciana)), FI, FR (Korsika), IE (utom Galway), IT (**),
LT (utom kommunerna Babtai och Kėdainiai (regionen
Kaunas)), LV, PT, SI (utom regionerna Gorenjska,
Koroška, Maribor och Notranjska samt kommunerna
Lendava ja Renče-Vogrsko (söder om motorväg H4)), SK
(utom distriktet Dunajská Streda, Hronovce och Hronské
Kl'ačany (distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (distriktet
Nové Zámky), Málinec (distriktet Poltár), Hrhov (distriktet
Rožňava), Veľké Ripňany (distriktet Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (distriktet
Trebišov)), UK (Nordirland utom Ballinran Upper
townland, Carrigenagh Upper townland, Ballinran
townland och Carrigenagh townland i County Down och
valområdet Dunmurry Cross i Belfast i County Antrim
samt Isle of Man och Kanalöarna).

(**) IT: Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piasenza), Kalabrien,
Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardiet (utom provinserna Mantua, Milano, Sondrio och Varese), Marche, Molise,
Piemonte (utom kommunerna Busca, Centallo och Tarantasca i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien, Toskana,
Umbrien,  och Venetien (utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen
Verona).

__________



BILAGA IV

Del A

SÄRSKILDA KRAV SOM FÖREMÅL MÅSTE UPPFYLLA VID INFÖRSEL TILL OCH FÖRFLYTTNING
INOM MEDLEMSTATER I EU

Avsnitt I

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG I LÄNDER UTANFÖR EU

Växter, växtprodukter och andra föremål Särskilda krav

1.1 Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som
inte finns upptagna bland KN-numren i bilaga V del B,
med undantag av Thuja L. och Taxus L., dock inte i form
av

Ett officiellt uttalande om att träet har genomgått någon av
följande lämpliga behandlingar:

- flis, spån, sågspån, hyvelspån och träavfall som helt
eller delvis erhållits från dessa barrträd,

- förpackningsmaterial i trä i form av packlådor,
förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar samt stödjevirke, vare sig
det används eller inte för transport av alla slags
varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

a) värmebehandling så att hela träet (inklusive dess
kärna) kontinuerligt under minst 30 minuters tid har
hållit en minimitemperatur på 56 oC. Detta ska framgå
genom märkningen ’HT’ på träet eller på dess
förpackning i överensstämmelse med gällande
handelspraxis, samt anges i det intyg som utfärdas
över växters sundhet,

eller

- trä av Libocedrus decurrens Torr. när det framgår att
träet har behandlats eller använts för tillverkning av
blyertspennor genom värmebehandling där en
minimitemperatur på 82 oC behållits under en period
om 7–8 dagar,

b) gasning med ett förfaringssätt som godkänts enligt
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I
det intyg som utfärdas över växters sundhet ska anges
verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h)

eller
dock inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade
yta i behåll, med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Mexiko,
Sydkorea, Taiwan eller Förenta staterna, dvs. länder där
det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. förekommer

c) kemisk tryckimpregnering med ett medel som
godkänts enligt förfarandet i rådets direktiv
2000/29/EG artikel 18. I det intyg som som utfärdas
över växters sundhet ska anges verksamt ämne, tryck
(psi eller kPa) och koncentration (%)

och
ett officiellt uttalande om att träet efter behandlingen
transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong
till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet,
med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i
början och i slutet av den förväntande flygsäsongen, eller,
såvida det inte rör sig om barkfritt trä, med en
övertäckning som gör att det inte kan angripas av
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nicke et
al. eller dess vektor.

1.2 Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som
inte finns upptagna bland KN-numren i bilaga V del B,., i
form av

Ett officiellt uttalande om att träet har genomgått någon av
följande lämpliga behandlingar:

- flis, spån, sågspån, hyvelspån eller träavfall som helt
eller delvis erhållits från dessa barrträd,

med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea,
Taiwan eller Förenta staterna, dvs. länder där det är känt

a) värmebehandling så att hela träet (inklusive dess
kärna) kontinuerligt under minst 30 minuters tid har
hållit en minimitemperatur på 56 oC, vilket ska anges i
det intyg som utfärdas över växters sundhet,

eller



att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
et al. förekommer

b) gasning med ett förfaringssätt som godkänts enligt
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I
det intyg som utfärdas över växters sundhet ska anges
verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h)

och
ett officiellt uttalande om att träet efter behandlingen
transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong
till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet,
med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i
början och i slutet av den förväntande flygsäsongen, eller,
såvida det inte rör sig om barkfritt trä, med en
övertäckning som gör att det inte kan angripas av
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nicke et
al. eller dess vektor.

1.3 Trä av Thuja L. och Taxus L ., även av sådana slag
som inte finns upptagna bland KN-numren i bilaga V del
B, dock inte i form av

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet är barkfri,
eller

- flis, spån, sågspån, hyvelspån eller träavfall, som helt
eller delvis erhållits från dessa barrträd

- förpackningsmaterial i trä i form av packlådor,
förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar samt stödjevirke, vare sig
det används eller inte för transport av alla slags
varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

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

eller
c) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess  kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur
på 56°C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’
på träet eller på dess förpackning i överensstämmelse
med gällande handelspraxis, samt anges i det intyg

dock inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade
yta, med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Mexiko,
Sydkorea, Taiwan eller Förenta staterna, dvs. länder där
det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. förekommer

som utfärdas över växters sundhet,
eller
d) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I det intyg som
utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
e) träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering

med ett medel som godkänts i enlighet med
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I
det intyg som utfärdas över växters sundhet ska anges
verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration
(%).

1.5. Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som
inte finns upptagna bland KN-numren i bilaga V del B,
dock inte i form av

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet har sitt ursprung i områden som man vet är fria

från
- flis, spån, sågspån, hyvelspån eller träavfall som helt

eller delvis erhållits från dessa barrträd,
- förpackningsmaterial i trä i form av packlådor,

förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det

- Monochamus spp. (icke-europeisk),
- Pissodes spp. (icke-europeisk
- Scolytidae spp. (icke-europeisk)

området ska anges under rubriken ’Ursprungsort’ i det
intyg som utfärdas över växters sundhet,

eller



används eller inte  för transport av alla slags varor,
utom stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

b) träet är barkfri och fritt från hål med större än 3 mm i
diameter förorsakade av larver av släktet Monochamus
spp. (icke-europeiska),

eller

dock inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade
yta, med ursprung i Kazakstan, Ryssland eller Turkiet

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

eller
d) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur
på 56°C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på
träet eller på dess förpackning i överensstämmelse
med gällande handelspraxis, samt anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet,

eller
e) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfarningssätt som godkänts i enlighet med
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I
det intyg som utfärdas över växters sundhet ska anges
verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
f) träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering

med ett medel som godkänts i enlighet med förfarandet
i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I det intyg som
utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

1.6 Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som
inte finns upptagna bland KN-numren i bilaga V del B,
dock inte i form av

Ett officiellt uttalande om att:

- flis, spån, sågspån, hyvelspån eller träavfall som helt
eller delvis erhållits från dessa barrträd,

- förpackningsmaterial i trä i form av packlådor,
förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande

a) träet är barkfri och fritt från hål med större än 3 mm i
diameter förorsakade av larver av släktet Monochamus
spp. (icke-europeiska),

eller
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar,  pallflänsar, stödjevirke, vare sig det
används eller inte för transport av alla slags varor,
utom stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

dock inklusive trä som inte har kvar sin naturlig rundade
yta i behåll, med ursprung i andra länder utanför EU än

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

eller
c) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I det intyg som
utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller



- Kazakstan, Ryssland eller Turkiet,
- europeiska länder,
- Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan

eller Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. förekommer

d) träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering
med ett medel som godkänts i enlighet med förfarandet
i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I det intyg som
utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%),

eller
e) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur
på 56°C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på
träet eller på dess förpackning i överensstämmelse
med gällande handelspraxis, samt anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet.

1.7 Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland
KN-numren i bilaga V del B, vilket helt eller delvis
erhållits från barrträd (Coniferales), i form av flis, spån,
sågspån, hyvelspån och träavfall, och med ursprung i

Ett officiellt uttalande om att:

- Ryssland, Kazakstan eller Turkiet,
- andra icke-europeiska länder än Japan, Kanada,

Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan eller Förenta
staterna, dvs. länder där det är känt att
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. förekommer

a) träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara
fria från
- Monochamus spp. (icke-europeisk),
- Pissodes spp. (icke-europeisk),
- Scolytidae spp. (icke-europeisk).
området ska anges under rubriken ’Ursprungsort’ i det
intyg som utfärdas över växters sundhet,

eller
b) träet har gjorts av barkat rundat trä,
eller
c) träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-

/temperaturschema på sådant sätt att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %,

eller
d) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. I det intyg som
utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
e) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur
på 56°C, vilket ska anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet.

2. Förpackningsmaterial i trä, i form av packlådor,
förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används
eller inte för transport av alla slags varor, dock inte
obearbetat trä av en tjocklek på högst 6 mm, och
träbaserade produkter som framställts med lim, värme eller
tryck eller en kombination av dessa, samt stödjevirke för
sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ
och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller
samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,
med ursprung i länder utanför EU, med undantag av

Träförpackningsmaterialet ska uppfylla följande krav:

- det ska vara tillverkat av barkat trä enligt bilaga I till
FAO:s internationella standard för
växtskyddsåtgärder nr 15 (ISPM15 Regulation of
wood packaging material in international trade)

- det ska ha genomgått en av de godkända åtgärderna
enligt bilaga I denna internationella standard,

och
- virket ska bära en märkning enligt bilaga II till denna

internationella standard, vilket visar att



Schweiz träförpackningsmaterialet har genomgått en godkänd
växtskyddsåtgärd i enlighet med denna standard.

2.1 Trä av Acer saccharum Marsh., inklusive trä som inte
har kvar sin naturliga rundade yta i behåll, dock inte i form
av
- trä som är avsett för produktion av fanerskivor,
- flis, spån, sågspån, hyvelspån eller träavfall,
- förpackningsmaterial i trä, i form av packlådor,

förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det
används eller inte för transport av alla slags varor,
dock inte stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

med ursprung i Förenta staterna eller Kanada

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

2.2 Trä av Acer saccharum Marsh., avsett för produktion
av fanerskivor, med ursprung i Förenta staterna eller
Kanada

Ett officiellt uttalande om att träet har sitt ursprung i
områden som har påvisats vara fria från Ceratocystis
virescens (Davidson) Moreau och är avsett för produktion
av fanerskivor.

2.3 Trä av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., även av sådana slag
som inte finns upptagnabland KN-numren i del B av bilaga
V, dock inte i form av
– flis, spån, sågspån eller hyvelspån, annat träavfall

som helt eller delvis har erhållits från dessa träd,
– förpackningsmaterial i trä i form av packlådor,

förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade
anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det
används eller inte för transport av alla slags varor,
dock inte stödjevirke för sändningar av trä, som är
konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som
träet i sändningen och som uppfyller samma
fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade
yta i behåll, samt möbler och andra föremål som gjorts av
obehandlat trä, med ursprung i Japan, Kanada, Kina,
Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea, Taiwan och
Förenta staterna

Ett officiellt uttalande om att något av följande krav
uppfylls:
a) Träet har sitt ursprung i ett område som har förklarats

fritt från Agrilus planipennis Fairmaire i enlighet med
det förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel
18.2. Namnet på området ska anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet

eller
b) barken och minst 2,5 cm av den yttre splintveden

avslägnas i en anläggning som godkänts och
övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen

eller
c) träet har genomgått joniserande strålning för att uppnå

en absorberad dos på minst 1 kGy i hela träet.

2.4 Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland
 KN-numren i del B av bilaga V, i form av flis, spån,
sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt
eller delvis erhållits från Fraxinus L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica Maxim,. Ulmus davidiana
Planch., och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med
ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken
Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna.

Ett officiellt uttalande om att träet har sitt ursprung i ett
område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis
Fairmaire i enlighet med det förfarandet i rådets direktiv
2000/29/EG artikel 18.2. Namnet på området ska anges i
det intyg som utfärdas över växters sundhet.

2.5 Lös bark eller föremål gjorda av bark av Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica

Ett officiellt uttalande om att barken har sitt ursprung i ett
område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis



Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc., även av sådana slag som inte
finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, med
ursprung i Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea,
Ryssland, Sydkorea, Taiwan eller Förenta staterna.

Fairmaire i enlighet med det förfarandet i rådets direktiv
2000/29/EG artikel 18.2. Namnet på området ska anges i
det intyg som utfärdas över växters sundhet

3. Trä av Quercus L., dock inte i form av
- flis, spån, sågspån, hyvelspån och träavfall,
- fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten

samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav,
där det finns dokumentation som styrker att träet har
genomgått en värmebehandling så att en

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet är hugget eller sågat så att det inte har sin

naturliga rundade yta i behåll,
eller
b) träet är barkfritt och dess fukthalt i procent av

torrsubstansen under torkningen har underskridit 20 %,
minimitemperatur på 176°C har uppnåtts under 20
minuter,

- träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar,
häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar,
stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat
av trä av samma typ och kvalitet som träet i
sändningen och som uppfyller samma fytosanitära
unionskrav som träet i sändningen,

dock inklusive trä som inte har kvar den naturliga rundade
ytan, med ursprung i Förenta staterna

eller
c) träet är barkfritt och har desinficerats genom lämplig

varmluft- eller varmvattensbehandling
eller
d) då det gäller sågat trä, med eller utan vidhängande

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

4.1. Trä av Betula L., även av sådana slag som inte finns
upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, dock inte i
form av
- flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall som

helt eller delvis erhållits från dessa träd
- träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar,

häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar,
stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat
av trä av samma typ och kvalitet som träet i
sändningen och som uppfyller samma fytosanitära
unionskrav som träet i sändningen,

dock inklusive trä som inte har kvar den naturliga rundade
ytan samt möbler och andra föremål som gjorts av
obehandlat trä, med ursprung i Förenta staterna och
Kanada där Agrilus anxius Gory förekommer

Ett officiellt uttalande om att:
a) barken och minst 2,5 cm av den yttre splintveden

avslägnas i en anläggning som godkänts och
övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen,

eller
b) träet har genomgått joniserande bestrålning för att

uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy i hela träet.

4.2. Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna
bland KN-numren i del B i bilaga V, i form av flis, spån,
sägspån, hyvelspån eller annat träavfall och som helt eller
delvis erhållits från Betula L.

Ett officiellt uttalande om att träet har sitt ursprung i ett
land som man vet är fritt från Agrilus anxius Gory.

4.3. Bark och föremål gjorda av bark av Betula L., även av
sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i
del B i bilaga V, med ursprung i Förenta staterna och
Kanada, där Agrilus anxius Gory förekommer

Ett officiellt uttalande om att barken är fri från trä.

5. Trä av Platanus L., dock inte i form av
- flis, spån, sågspån, hyvelpån eller annat träavfall,
- träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar,

Ett officiellt uttalande om att träet har torkats i torkugn
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på sådant sätt att
dess fukthalt i procent av torrsubstansen under torkningen



häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar,
stödjevirke, vare sig det används eller inte används
för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för
sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma
typ och kvalitet som träet i sändningen och som
uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i
sändningen,

dock inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade
yta, med ursprung i Armenien, Förenta staterna eller
Schweiz

har underskridit 20 %. Detta ska framgå genom
märkningen ’kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan
internationellt godkänd märkning på träet eller på dess
förpackning i överensstämmelse med gällande
handelspraxis.

6. Trä av Populus L., dock inte i form av
- flis, spån, sågspån, hyvelspån och träavfall,
- träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar,

häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar,
stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat
av trä av samma typ och kvalitet som träet i
sändningen och som uppfyller samma fytosanitära
unionskrav som träet i sändningen,

 men inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i
behåll, med ursprung i länder på den amerikanska
kontinenten

Ett officiellt uttalande om att:
- träet är barkfritt,
eller
- träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-

/temperaturschema på sådant sätt att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %. Detta ska framgå genom
märkningen ’kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan
internationellt godkänd märkning på träet eller på
dess förpackning i överstämmelse med gällande
handelspraxis.

7.1.1 Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna
bland KN-numren i bilaga V del B, i form av flis, spån,
sågspån, hyvelspån eller annat träavfall, som helt eller
delvis erhållits från
- Acer saccharum Marsh., med ursprung i Förenta

staterna och Kanada,
- Populus L., med ursprung i länder på den

amerikanska kontinenten

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet har gjorts av barkat rundat trä,
eller
b) träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-

/temperaturschema på sådant sätt att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %,

eller
c) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG. I det intyg
som utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
d) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på
56°C, vilket ska anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet.

7.1.2. Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna
bland KN-numren i bilaga V del B, i form av flis, spån,
sågspån, hyvelspån eller annat träavfall, som helt eller
delvis erhållits från
- Platanus L., med ursprung i Armenien, Förenta

staterna eller Schweiz

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-

/temperaturschema på sådant sätt att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %,

eller
b) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG. I det intyg
som utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),



eller
c) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på
56°C, vilket ska anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet.

7.2 Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland
KN-numren i bilaga V del B, i form av flis, spån, sågspån,
hyvelspån och träavfall, som helt eller delvis erhållits från
Quercus L. med ursprung i Förenta staterna

Ett officiellt uttalande om att:
a) träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-

/temperaturschema på sådant sätt att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %,

eller
b) träet har genomgått lämplig gasning med ett

förfaringssätt som godkänts i enlighet med förfarandet
i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG. I det intyg
som utfärdas över växters sundhet ska anges verksamt
ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
c) träet har genomgått lämplig värmebehandling så att

hela träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under
minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på
56°C, vilket ska anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet.

7.3 Lös bark av barrträd (Coniferales), med ursprung i
icke-europeiska länder

Ett officiellt uttalande om att:
a) den lösa barken har genomgått lämplig gasning med

ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med
förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG. I
det intyg som utfärdas över växters sundhet ska anges
verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h),

eller
b) den lösa barken har genomgått lämplig

värmebehandling så att hela barken (inklusive dess
kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit
en minimitemperatur på 56°C, vilket ska anges i det
intyg som utfärdas över växters sundhet

och
ett officiellt uttalande om att barken efter behandlingen
transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong
till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet,
med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i
början och i slutet av den förväntade flygsäsongen, eller
med en övertäckning som gör att den inte kan angripas av
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et
al. eller dess vektor.

7.4. Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna
bland KN-numren i del B i bilaga V, av släktena
Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. och Sorbus L., dock inte i
form av
- flis, sågspan och hyvelspån som helt eller delvis

erhållits från dessa växter,
- träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar,

häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar,

Ett officiellt uttalande om att träet:

a) har sitt ursprung i ett område som av den nationella
växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet, i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från
Saperda candida Fabricius, och som anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’,



pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar,
stödjevirke, vare sig det används eller inte används
för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för
sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma
typ och kvalitet som träet i sändningarna och som
uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i
sändningen,

dock inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade
yta, med ursprung i Förenta staterna eller Kanada

eller

b) har genomgått lämplig värmebehandling så att alla
delar av träet kontinuieligt under minst 30 minuter har
hållit en minimitemperatur på 56 oC, vilket ska anges i
det intyg som som utfärdas över växters sundhet,

eller

c) har genomgått ioniserande strålning för att uppnå en
absorberad dos på minst 1 kGy i hela träet, vilket ska
anges i det intyg som utfärdas över växters sundhet.

7.5. Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna
bland KN-numren i del B i bilaga V, i form av flis som
helt eller delvis erhållits från släktena Amelanchier Medik.,
Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. och Sorbus L. med ursrung i Förenta
staterna eller Kanada

Ett officiellt uttalande om att träet:

a) har sitt ursprung i ett område som av den nationella
växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet, i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från
Saperda candida Fabricius, och som anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’,

eller

b) har bearbetats till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar,

eller

c) har genomgått lämplig värmebehandling så att alla
delar av flisen under minst 30 minuter har hållit en
minimitemperatur på 56 oC, vilket ska anges i det
intyg som som utfärdas över växters sundhet

8.1. Barrträd (Coniferales) med ursprung i icke-europeiska
länder, dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 1 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att växterna producerats i
plantskolor och att Pissodes spp. (icke-europeiska) inte
förekommer på produktionsplatsen

8.2. Barrväxter (Coniferales), minst 3 m höga och med
ursprung i icke-europeiska länder, dock inte frukter och
frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 1 och bilaga IV del A I punkt 8.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att växterna producerats i plantskolor och att Scolytidae
spp. (icke-europeiska) inte förekommer på
produktionsplatsen

9. Växter av släktet Pinus L. för plantering, dock inte frön Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 1 och bilaga IV del A I punkterna 8.1 och
8.2 som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att inte ett enda symptom på Scirria acicola
(Dearn.), eller Scirria pini Funk et Parker har iakttagits på
produktionsplatsen eller i dess omedelbara omgivning efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden.

10. Växter av släktena Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 1 och bilaga IV del A I punkterna 8.1 och
8.2 eller 9 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Melampsora medusae Thumen har iakttagits på



produktionsplatsen eller i dess omedelbara omgivning efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden.

11.01 Växter av Quercus L., dock inte frukter och frön,
med ursprung i Förenta staterna

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 2 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i
områden som har påvisats vara fria från Ceratocystis
fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1 Växter av Castanea Mill. och Quercus L., dock inte
frukter och frön, med ursprung i utomeuropeiska länder

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 2 och bilaga IV del A I punkt 11.01 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att inga symtom på Cronartium spp. (icke-europeisk) har
registrerats på produktionsplatsen eller i dess närmaste
omgivningar sedan början av den senast avslutade
vegetationsperioden.

11.2. Växter av släktena Castanea Mill. och Quercus L.
för plantering, dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 2 och bilaga IV del A I punkt 11.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att:
a) växterna har sitt ursprung i regioner som är fria från

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
eller
b) att inte ett enda symptom på Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr har iakttagits på produktionsplatsen
eller i dess omedelbara omgivning efter ingången av
den senaste avslutade växtperioden.

11.3. Växter av släktet Corylus L. för plantering, dock inte
frön, med ursprung i Kanada eller Förenta staterna

Officiellt uttalande om att växterna drivits upp på
plantskola och att de:
a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets

växtinspektion, i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har fastställts vara fritt från Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller, och som anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’,

eller
b) kommer från en produktionsplats som av

exportlandets växtinspektion, i enlighet med  relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har påvisats vara fri från Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller, och som anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’, och som vid de officiella
kontroller som utförts på produktionsplatsen eller dess
närmaste omgivningar under de tre senaste avslutade
växtperioderna har förklarats fri från Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller.

11.4 Växter av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dock inte
frukter och frön men inklusive avskurna grenar, med eller
utan bladverk, med ursprung i Japan, Kanada, Kina,
Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Taiwan, Sydkorea eller
Förenta staterna.

Ett officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i
ett område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis
Fairmaire i enlighet med det förfarande som avses i artikel
18.2. i rådets direktiv 2000/29/EG. Namnet på området ska
anges i det intyg som utfärdas över växters sundhet.

11.5. Växter av Betula L., dock inte frukter och frön, men Ett officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i



inklusive avskurna grenar av Betula L., med eller utan
bladverk.

ett land som man vet är fritt från Agrilus anxius Gory.

12. Växter av släktet Platanus L. för plantering, med
ursprung i Armenien, Förenta staterna eller Schweiz, dock
inte frön

Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara
omgivning efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden.

13.1. Växter av släktet Populus L. för plantering, med
ursprung i länder utanför EU, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 3 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Melampsora medusae Thumen har iakttagits på
produktionsplatsen eller i dess omedelbara omgivning efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden

13.2. Växter av släktet Populus L. för plantering, med
ursprung i länder på den amerikanska kontinenten, dock
inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 3 och bilaga IV del A I punkt 13.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att inte ett enda symptom på Mycosphaerella populorum
G. E. Thompson har iakttagits på produktionsplatsen eller i
dess omedelbara omgivning efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden

14. Växter av släktet Ulmus L. för plantering, med
ursprung i länder i Nordamerika, dock inte frön

Utan att det sagda begränser de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkt 11.4 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att inga symtom på
’Candidatus Phytoplasma ulmi’ har iakttagits på
produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden.

14.1. Växter, av släktena Amelanchier Medik., Aronia
Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L.
och Sorbus L., för plantering, dock inte ympvistar,
sticklingar, växter i vävnadskultur, pollen och fröer, med
ursrung i Förenta staterna eller Kanada

Utan att det sagda begränser de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18, bilaga III del B punkterna 1
och 2 eller bilaga IV del A I punkterna 17, 19.1, 19.2, 20,
22.1, 22.2, 23.1 och 23.2 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att växterna:

a) under hela sin livstid har odlats i ett område som av
den nationella växtskyddsmyndigheten i
ursprungslandet, i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har
fastställts vara fritt från Saperda candida Fabricius,
och som anges i det intyg som utfärdas över växters
sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’,

eller

b) under en period om minst två år före exporten, eller
under hela sin livstid när det gäller växter som är
yngre än två år, har odlats på en produktionsplats som
fastställts vara fri från Saperda candida Fabricius i
enlighet med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder där följande gäller:

i) produktionsplatsen har registrerats och
övervakas av den nationella
växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet



och

ii) produktionsplatsen har årligen genomgått två
officiella kontroller, som utförs vid lämpliga
tidpunkter, med avseende på tecken på Saperda
candida Fabricius

och

iii) växterna har odlats på en plats

-  som har varitfullständigt fysiskt skyddad
mot introduction av Saperda candida
Fabricius,

eller

-  som har getts ändamålsenligt
förebyggande behandling ovh som omges
av en buffertzon med en bred på minst
500 m, där frånvaro av Saperda candida
Fabricius bekräftats genom officiella
undersökningar som utförts årligen vid
lämpliga tidpunkter

och

iv) växterna har omedelbart före export varit
föremål för en noggrnn undersökning med
avseende på förekomst av Saperda candida
Fabricius, särskilt i stammen, inklusive
förestörande provtagning där så är lämpligt.

16.1. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. och deras hybrider med ursprung i länder
utanför EU

Frukterna ska vara fria från skaft och blad och deras
förpackningar ska ha tillräcklig ursprungsbeteckning.

16.2. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle,
Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Poncirus
Raf.,Swinglea Merr., och deras hybrider med ursprung i
länder utanför EU

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 och 16.6 som är
avsedda att tillämpas på frukter, ett officiellt uttalande om
att:

a) frukterna har sitt ursprung i ett land som är erkänt vara
fritt från Xanthomonas citri pv citri och Xanthomonas
citri pv aurantifolii i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
under förutsättning att den nationella
växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje landet i
förväg skriftkigen har meddelat kommissionen om
detta,
eller

b) frukterna har sitt ursprung i ett område som av den
nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet
har fastställts vara  fritt från Xanthomonas citri pv citri
och Xanthomonas citri pv aurantifolii i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, och  som anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tillägsdeklaration’ under förutsättning att den
nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje
landet i förväg skriftligen har meddelat kommissionen



om detta,
eller

c) frukterna har sitt ursprung i en produktionsplats som
av den nationella växtskyddsmyndigheten i
ursprungslandet har fastställts vara  fritt från
Xanthomonas citri pv citri och Xanthomonas citri pv
aurantifolii i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder, och  som anges i
det intyg som tfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tillägsdeklaration’
eller

d) produktionsplatsen och dess omedelbara närhet är
föremål för lämpliga behandlingar och odlingsmetoder
för att motverka Xanthomonas citri pv citri och
Xanthomonas citri pv aurantifolii,
och
frukterna har genomgått behandling med
natriumortofenylfenat eller annan effektiv behandling
som nämns i det intyg som som utfärdas över växters
sundhet, under förutsättning att den nationella
växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje landet i
förväg skriftligen har meddelat kommissionen om
behandlingsmetoden,
och
officiella kontroller som utförts vid lämpliga
tidpunkter före exporten har visat att frukterna är fria
från symton på Xanthomonas citri pv citri och
Xanthomonas citri pv aurantifolii,
och
information om spårbarhet ingår i det intyg som som
utfärdas över växters sundhet,
eller

e) när det gäller frukter avseddas för industriell
bearbetning har officiella kontroller som utförts före
export har visat att frukterna är fria från symtom på
Xanthomonas citri pv citri och Xanthomonas citri pv
aurantifolii,
och
produktionsplatsen och dess omedelbara närhet är
föremål för lämpliga behandlingar och odlingsmetoder
för att motverka Xanthomonas citri pv citri och
Xanthomonas citri pv aurantifolii,
och
förflyttning, lagring och bearbetning sker under
förhållanden som godkänts i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 18.2 i rådets direktiv
2000/29/EG
och
frukterna har transporterats i enskilda förpackningar
som är försedda med en etikett som innehåller en
spårbarhetskod och en uppgift om att frukterna är
avsedda för industriell bearbetning,
och
information om spårbarhet ingår i det intyg som
utfärdas över växters sundhet.

16.3. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle, Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga



Poncirus Raf. och deras hybrider, med ursprung i länder
utanför EU

IV del A I punkterna 16.1, 16.2, 16.4 och 16.5 som är
avsedda att tillämpas på frukter, ett officiellt uttalande om
att:

a) frukterna har sitt ursprung i ett land som är erkänt
såsom fritt från Cercospora angolensis Carv. et
Mendes i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder under förutsättning
att den nationella växtskyddsmyndigheten i det
berörda tredje landet i förväg skriftligen har meddelat
kommissionen om detta,

eller
b) frukterna har sitt ursprung i ett område som är erkänt

såsom fritt från Cercospora angolensis Carv. et
Mendes, i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder,  och som anges i
det intyg som utfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tillägsdeklaration’ under förutsättning att
den nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda
tredje landet i förväg skriftligen har meddelat
kommissionen om detta,

eller
c) att inga symtom av Cercospora angolensis Carv. et

Mendes har iakttagits på produktionsplatsen eller i
dess omedelbara närhet sedan början av den senaste
växtperioden, och att det under lämplig officiell
undersökning inte påvisats några symtom på denna
organism hos några av de frukter som har skördats på
produktionsplatsen.

16.4. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. och deras hybrider, dock inte frukter av
Citrus aurantium L. och Citrus latifolia Tanaka, med
ursprung i länder utanför EU

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 och 16.6 som är
avsedda att tillämpas på frukter, ett officiellt uttalande om
att:
a) frukterna har sitt ursprung i ett land som är erkänt

såsom fritt från Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder under förutsättning
att den nationella växtskyddsmyndigheten i det
berörda tredje landet i förväg skriftligen har meddelat
kommissionen om detta,

eller
b) frukterna har sitt ursprung i ett område som av den

nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet
har fastställts vara fritt från Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa i enlighet med relevant
internationell standard för växtskyddsåtgärder, och
som anges i det intyg som som utfärdas över växters
sundhet under rubriken ’Tillägsdeklaration’ under
förutsättning att den nationella
växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje landet i
förväg skriftligen har meddelat kommissionen om
detta,

eller
c) frukterna har sitt ursprung i en produktionsplats som

av den nationella växtskyddsmyndigheten i
ursprungslandet har fastställts vara fri från Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa i enlighet med



relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, och som anges i det intyg som
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tillägsdeklaration’,
och
frukterna har befunnits vara fria från symtom på
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa genom
officiell kontroll av ett representativt urval, vilket har
definierats i enlighet med internationella standarder,

eller
d) frukterna har sitt urprung i en produktionsplats som är

föremål för lämpliga behandlingar och odlingsmetoder
för att motverka Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa,
och
officiella kontroller har utförts på produktionsplatsen
under odlingssäsongen sedan början av den senaste
växtperioden, och inga symtom på Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa har upptäckts i
frukterna,
och
skördade frukter från den produktionsplatsen har
befunnits vara fria från symtom på Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa före export vid en
officiell kontroll av ett representativt urval, vilket har
definierats i enlighet med internationella standarder,
och
information om spårbarhet ingår i det intyg som som
utfärdas över växters sundhet,

eller
e) när det gäller frukter avsedda för industriell

bearbetning har frukterna befunnits vara fria från
symtom på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa före export vid en officiell kontroll av ett
representativt urval, vilket har definierats i enlighet
med internationella standarder
och
ett uttalande om att frukterna har sitt ursprung i en
produktionsplats som har genomgått lämplig
behandling mot Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa vid en lämplig tidpunkt ingår i det intyg
som som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’,
och
förflyttning, lagring och bearbetning sker under
förhållanden som godkänts i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 18.2 i rådets direktiv
2000/29/EG,
och
frukterna som har transporterats i enskilda
förpackningar som är försedda med en etikett som
innehåller en spårbarhetskod och en uppgift om att
frukterna är avsedda för industriell bearbetning
och
informationen om spårbarhet ingår i det intyg som
utfärdas över växters sundhet.

16.5. Frukter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle, Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga



Poncirus Raf. och deras hybrider, med ursprung i sådana
länder utanför EU där Thephritidae (icke-europeiska)
förekommer hos dessa frukter

IV del A I punkterna 16.1, 16.2 och 16.3 som är avsedda
att tillämpas på frukter, ett officiellt uttalande om att:

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

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

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

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

16.6 Frukter av Capsicum (L.), Citrus L., (utom Citrus
limon (L.) och Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle)
Prunus persica (L.) Batsch och Punica granatum L. med
ursprung i länder på den afrikanska kontinenten, Kap
Verde, Sankt Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius och
Israel

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 och 36.3
som är avsedda att tillämpas på frukter, ett officiellt
uttalande om att frukterna:
a) har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt

från Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddåtgärder,

eller
b) har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet, i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) och som anges i
det intyg som som utfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tillägsdeklaration’,

eller
c) har sitt ursprung i en produktionsplats som av den

nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet
har fastställts vara fri från Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder, och information
om spårbarhet ingår i det intyg som som utfärdas över
växters sundhet,
och
officiella kontroller har utförts på produktionsplatsen
vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen,
inklusive en visuell undersökning av ett representativt
urval frukter som visat sig vara fria från
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

eller
d) har genomgått en effektiv köldbehandling, eller annan



effektiv behandling för att säkerställa att de är fria från
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), och information
om behandlingen anges i det intyg som som utfärdas
över växters sundhet, under förutsättning att den
nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje
landet i förväg skriftligen har meddelat kommissionen
om behandlingsmetoden.

17. Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.
och Sorbus L, för plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9, 9.1 och 18, bilaga III del B punkt 1
eller bilaga IV del A I punkt 15 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att

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

eller
b) växterna har sitt ursprung i områden som konstaterats

vara fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
enligt relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder (ISPM) och erkänts som sådana
enligt förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv
2000/29/EG,

eller
c) de växter från produktionsområdet och dess direkta

närhet som visat symptom på Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.har avlägsnats.

18. Växter av släktena Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. och hybrider av dessa, Araceae,
Marantaceae, Musaceae, Persea spp. och Strelitziaceae,
dock inte frukter och frön, växter rotade eller på sitt

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III A punkt 16 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att:

fasta eller medföljande odlingssubstrat a) växterna har sitt ursprung i ett land som är fritt från
Radopholus citrophilus Huettel et al. och Radophilus
similis (Cobb) Thorne,

eller
b) representativa jord- och rotprover från

produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden har genomgått officiella
nematodtest som gäller minst Radopholus citrophilus
Huettel et al. och Radophilus similis (Cobb) Thorne
och att produktionsplatsen i dessa test har konstaterats
fri från dessa skadegörare.

18.1. Växter av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle
Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf,
Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya
Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Micrositrus
Swingle, Murraya J. Koenig ex L. Pamburus Swingle,
Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. och
Vepris Comm., dock inte frukter (men inklusive frön), och
frön av Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.
samt hybrider av dessa, med ursprung i tredjeländer.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 18.2 och 18.3 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att växterna
har sitt ursprung i ett land som har förklarats fritt från
Candidatus Liberibacter spp., som orsakar
citrussjukdomen huanglongbing (citrus greening), enligt
förfarandet i artikel 18.2 i rådets direktiv 2000/29/EG.

18.2. Växter av Casimiroa La Llave, Choisya Kunth,
Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris
Comm. och Zanthoxylum L. dock inte frukter och frön,
med ursprung i tredjeländer.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 18.1 och 18.3 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:
a) växterna har sitt ursprung i ett land där Trioza erytreae

Del Guercio inte förekommer



eller
b) växterna har sitt ursprung i ett område som av den

nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från Trioza
erytreae Del Guercio, och som anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’,

eller
c) växterna har odlats på en produktionsplats som har

registrerats och övervakas av den nationella
växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet,
och
där växterna är placerade på en plats som har varit
fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av
Trioza erytreae Del Guercio,
och
där två officiella kontroller har utförts vid lämpliga
tidpunkter under den senaste avslutande växtperioden
före förflyttningen, varvid inga tecken på Trioza
erytreae Del Guercio har iakttagits på platsen eller i
det omgivande området med en bredd på minst 200 m.

18.3. Växter av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle
Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus
Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman,
Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrilia Swingle,
Micrositrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L. Naringi
Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea
Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour.
Vepris Comm., och Zanthoxylum L. dock inte frukter och
frön, med ursprung i tredjeländer.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 18.1 och 18.2, ett officiellt uttalande
om att:
a) växterna har sitt ursprung i ett land där Diaphorina

citri Kuway inte förekommer
eller
b) växterna har sitt ursprung i ett område som av den

nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med
relevanta internationella standarder för fytosanitära
åtgärder, har fastställts vara fritt från Diaphorina citri
Kuway, och som anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’

18.4 Växter av Microcitrus Swingle, Naringi Adans. och
Swinglea Merr. dock inte frukter och frön, med ursprung i
tredjeländer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 18.1, 18.2 och 18.3, som är avsedda
att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att
växterna:
a) har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt

från Xanthomonas citri pv citri och Xanthomonas citri
pv aurantifolii i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder under förutsättning
att den nationella växtskyddsmyndigheten i det tredje
landet skriftligen har meddelat kommissionen om
detta,

eller
b) har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har
fastställts vara fritt från Xanthomonas citri pv citri och
Xanthomonas citri pv aurantifolii, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, och som anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tillägsdeklaration’, under förutsättning att den
nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda tredje
landet skriftligen har meddelat kommissionen om
detta.



19.1. Växter av släktet Crataegus L. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där Phyllosticta solitaria
Ell. et Ev. förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 9 och bilaga IV del A I punkterna 15 och
17 som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att inte ett enda symptom på Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev. har iakttagits på produktionsplatsen
efter ingången av den senaste avslutade växtperioden.

19.2. Växter av släktena Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. och Rubus L.
för plantering, dock inte frön, med ursprung i länder där
det förekommer följande skadegörare som är skadliga för
dessa arter:

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punktera 9 och 18 och bilaga IV del A I
punkterna 15 och 17 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom
som förorsakats av dessa skadegörare har noterats hos
växter på produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden.

- för släktet Fragaria L.:
- Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,
- Arabis mosaic virus,
- Rasberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato blackring virus,
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

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

- för släktet Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al.

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

Yuoung et. al.

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

- för släktet Rubus L.:
- Arabis mosaic virus,
- Rasberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato blackring virus

- för alla arter:
andra icke-europeiska virus och virusliknande organismer

20. Växter av släktena Cydonia Mill. och Pyrus L. för
plantering, dock inte frön, med ursprung i länder där Pear
decline mycoplasm förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18 och bilaga IV del A I
punkterna 15, 17 och 19.2 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att sådana växter på
produktionsplatsen och i dess omedelbara omgivning som
har visat symptom som ger anledning att misstänka
angrepp av Pear decline mycoplasm har avlägsnats från
platsen under de tre senaste hela växtperioderna.

21.1. Växter av släktet Fragaria L. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där det förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 18 och bilaga IV del A I punkt 19.2 som är



följande skadegörare avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att:

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

a) växterna, dock inte fröväxter,
- antingen är officiellt certifierade och

producerade under ett certifieringsprogram, som
kräver att de är härledda i direkt led från material
som förvarats under lämpliga förhållanden och
som genomgått kontroller som gäller åtminstone
dessa fastställda skadegörare med användande
av lämpliga indikatorer eller motsvarande
metoder och att växterna i dessa kontroller visat
sig vara fria från de skadegörarna,
eller

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som
åtminstone en gång under de senaste tre
avslutade växperioderna har genomgått minst en
kontroll som gäller minst de fastställda
skadegörarna med användande av lämpliga
indikatorer eller motsvarande metoder och att
växterna i dessa kontroller har visat sig vara fria
från de skadegörarna,

b) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats av de
skadegörarna har noterats hos växter på växtplatsen
eller hos känsliga växter i dess omedelbara närhet efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden.

21.2. Växter av släktet Fragaria L. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där Aphelenchoides
besseyi Christie förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 18 och bilaga IV del A I punkterna 19.2
och 21.1 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att:

a) inte ett enda symptom som förorsakats av
Aphelenchoides besseyi Christie har iakttagits hos
växter på växtplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden,

eller
b) växter som genom cellvävnadsodling är härledda från

växter som uppfyller stadgandena i punkt a) eller som
har testats med nematodtest med användande av
lämpliga officiella metoder och i kontrollerna
konstaterats fria från Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3. Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte frön Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 18 och bilaga IV del A I punkterna 19.2,
21.1 och 21.2 som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i en
region fri från Anthonomus signatus Say och Anthonomus
bisignifer (Schenkling).

22.1. Växter av släktet Malus Mill. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där för släktet Malus Mill.
följande skadegörare har konstaterats

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18, bilaga III del B punkt 1 och
bilaga IV del A I punkterna 15, 17 och 19.2 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att:

- Cherry rasp leaf virus (American), a) växterna:
- Tomato ringspot virus - antingen är officiellt certifierade och producerade

under ett program, som kräver att de är härledda i



direkt led från material som förvarats under lämpliga
förhållanden och som genomgått kontroller som
gäller åtminstone dessa fastställda skadegörare med
användande av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller visat sig vara fria från skadegörare,
eller

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som
åtminstone en gång under de senaste tre avslutade
växperioderna har genomgått minst en kontroll som
gäller minst de fastställda skadegörarna med
användande av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller har visat sig vara fria från nämnda
skadegörare,

b) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats av de
skadegörarna har noterats hos växter på växtplatsen
eller hos känsliga växter i dess omedelbara närhet efter
ingången av de senaste tre avslutade växtperioderna.

22.2. Växter av släktet Malus Mill. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där Apple proliferation
mycoplasm förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18, bilaga III del B punkt 1 och
bilaga IV del A I punkterna 15, 17, 19.2 och 21.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att:

a) växterna har sitt ursprung i länder fria från Apple
proliferation mycoplasm,

eller
b) aa) växterna, dock inte fröväxter:

- antingen är officiellt certifierade och producerade
under ett certifieringsprogram, som kräver att de
är härledda i direkt led från material som förvar-
ats under lämpliga förhållanden och som
genomgått kontroller som gäller åtminstone
Apple proliferation mycoplasm med användande
av lämpliga indikatorer eller motsvarande
metoder och att växterna i dessa kontroller visat
sig vara fria från nämnda skadegörare,
eller

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som
åtminstone en gång under de senaste sex
avslutade växtperioderna har genomgått minst en
kontroll som gäller minst Apple proliferation
mycoplasm från nämnda skadegörare, med
användande av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller har visat sig vara fria från nämnda
skadegörare,

bb) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats
av Apple proliferation mycoplasm har iakttagits
hos växter på växtplatsen eller hos känsliga växter
i dess omedelbara närhet efter ingången av de
senaste tre avslutade växtperioderna.



23.1. Växter av släktet Prunus L. för plantering, med
ursprung i länder där det förekommer Plum pox virus:

- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18 och bilaga IV del A I
punkterna 15 och 19.2 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:

- Prunus blireiana Andre, a) växterna, dock inte fröväxter:
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl. et Fritsch.,
- Prunus domestica subsp. domestica L.,
- Prunus domestica subsp. insititia (L.), C. K. Schneid.,
- Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,

- antingen är officiellt certifierade och producerade
under ett certifieringsprogram, som kräver att de är
härledda i direkt led från material som förvarats
under lämpliga förhållanden och som genomgått
kontroller som gäller åtminstone Plum pox virus
med användande av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller visat sig vara fria från nämnda
skadegörare,
eller

- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som
åtminstone en gång under de senaste tre avslutade
växperioderna har genomgått minst en kontroll som
gäller minst Plum pox virus med användande av
lämpliga indikatorer eller motsvarande metoder och
att växterna i dessa kontroller har visat sig vara fria
från nämnda skadegörare,

- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- andra arter av släktet Prunus L. som är ömtåliga för

Plum pox virus

b) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats av
Plum pox virus har iakttagits hos växter på växtplatsen
eller hos känsliga växter i dess omedelbara omgivning
efter ingången av de senaste tre avslutade
växtperioderna,

c) sådana växter på produktionsplatsen vilka visat
sjukdomssymptom på annat virus eller virusliknande
skadegörare har förstörts.

23.2. Växter av släktet Prunus L. för plantering:

a) med ursprung i länder där för släktet Prunus L.
relevanta skadegörare har konstaterats,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 9 och 18 och bilaga IV del A I
punkterna 15, 19.2 och 23.1 som är avsedda att tillämpas
på växter, ett officiellt uttalande om att:

b) dock inte frön, med ursprung i länder där det
förekommer relevanta skadegörare,

c) dock inte frön, med ursprung i icke-europeiska länder
där relevanta skadegörare har konstaterats

Skadegörarna:

- i punkt a):
- Tomato ringspot virus,

a) växterna:
- antingen är officiellt certifierade och producerade

under ett program, som kräver att de är härledda i
direkt led från material som förvarats under lämpliga
förhållanden och som genomgått kontroller som
gäller åtminstone dessa skadegörare med
användande av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller visat sig vara fria från nämnda
skadegörare,
eller

- i punkt b):
- Cherry rasp leaf virus (American),
- Peach mosaic virus (American),
- Peach phony rickettsia,
- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Plum line pattern virus,

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som under
de senaste tre avslutade växtperioderna har
genomgått minst en kontroll som gäller åtminstone
de här skadegörarna och som utförts med hjälp av
lämpliga indikatorer eller motsvarande metoder och
att växterna i dessa kontroller har visat sig vara fria
från skadegörarna,



- Peach X-disease mycplasm,
- i punkt c):

- Little cherry pathogen
b) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats av

skadegörarna har noterats hos växter på växtplatsen
eller hos känsliga växter i dess omedelbara närhet efter
ingången av de senaste tre avslutade växtperioderna.

24. Växter av släktet Rubus L. för plantering

a) med ursprung i länder där skadegörare för släktet
Rubus L. har konstaterats,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkt 19.2 som är avsedda att tillämpas på
växter:

b) dock inte frön, med ursprung i länder där följande
skadegörare har konstaterats

a) växterna ska vara fria från löss, inklusive deras ägg

b) ett officiellt uttalande om att:
aa) växterna:

Skadegörarna:

- i punkt a):
- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leaf roll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus

- antingen är officiellt certifierade under ett
program som kräver att de är härledda i direkt led
från material som förvarats under lämpliga
förhållanden och som genomgått kontroller som
gäller åtminstone dessa skadegörare och som
utförts med hjälp av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller visat sig vara fria från skadegörarna,
eller

- i punkt b):
- Raspberry leaf curl virus (American)
- Cherry rasp leaf virus (American)

- är härledda i direkt led från material som har
förvarats under lämpliga förhållanden och som
under de senaste tre avslutade växperioderna har
genomgått minst en kontroll som gäller
åtminstone dessa skadegörare och som utförts
med hjälp av lämpliga indikatorer eller
motsvarande metoder och att växterna i dessa
kontroller har visat sig vara fria från
skadegörarna,

bb) inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats
av skadegörarna har iakttagits hos växter på
växtplatsen eller hos känsliga växter i dess omedelbara
närhet efter ingången av de senaste tre avslutade
växtperioderna.

25.1. Knölar av arten Solanum tuberosum L. med ursprung
i länder där Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 10, 11 och 12 som är avsedda att
tillämpas på knölar, ett officiellt uttalande om att:

a) knölarna antingen har sitt ursprung i regioner fria från
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (alla
andra raser än ras 1 som är vanlig i Europa) och att
inte ett enda sjukdomssymptom som förorsakats av
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival har
konstaterats på produktionsplatsen eller i dess
omedelbara omgivning efter ingången av en lämplig
växtperiod,

eller
b) ursprungslandet har enligt förfarandet i rådets direktiv

2000/29/EG artikel 18, följt bestämmelser som
motsvarar de som godkänts i gemenskapens
bestämmelser om bekämpning av Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival.



25.2. Knölar av arten Solanum tuberosum L. Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga IV del A I
punkt 25.1 som är avsedda att tillämpas på knölar, ett
officiellt uttalande om att:

a) knölarna har sitt ursprung i länder fria från Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.,

eller
b) ursprungslandet har enligt förfarandet i artikel 18 i

rådets direktiv 2000/29/EG, följt bestämmelser som
motsvarar de som godkänts i gemenskapens
bestämmelser om bekämpning av Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.

25.3. Knölar av arten Solanum tuberosum L. dock inte
tidiga potatissorter med ursprung i länder där Potato
spindle tuber viroid förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga IV del A I
punkterna 25.1 och 25.2 som är avsedda att tillämpas på
knölar, grobarheten ska förhindras.

25.4. Knölar av arten Solanum tuberosum L. för plantering Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga IV del A I
punkterna 25.1, 25.2 och 25.3 som är avsedda att tillämpas
på knölar, ett officiellt uttalande om att knölarna
härstammar från en åker som är fri från Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Globodera
pallida (Stone) Behrens,
och
aa) att knölarna antigen har sitt ursprung i regioner som är

fria från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al.,

eller
bb) om knölarna härstammar från regioner där Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. förekommer,
knölarna har sitt ursprung i en produktionsplats som är
fri från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al. eller kan anses fri från den eftersom Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. har behandlats
enligt förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv
2000/29/EG för bekämpning av den,

och
cc) knölarna antingen har sitt ursprung i områden där

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga
populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen
veterligen inte finns,

eller
dd) om knölarna härstammar från områden där

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga
populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen
veterligen finns,

- knölarna antingen kommer från en produktionsplats
som har befunnits vara fri från Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (samtliga populationer) samt
Meloidogyne fallax Karssen, baserat på en årlig
undersökning av värdväxter genom visuell kontroll av
värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell
kontroll både utvändigt och genom att man efter



skörden skär av knölarna från potatisväxter som odlats
på produktionsstället, eller

- knölarna efter skörden slumpmässigt har valts ut och
undersökts med avseende på symptom genom en
lämplig metod för detta, eller provats i laboratorium
liksom kontrollerats visuellt både utvändigt och
genom att knölarna skurits av vid lämpliga tidpunkter
och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av
förpackningar eller containrar före utsläppande på
marknaden i enlighet med bestämmelserna om
förslutning i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om handel med utsädespotatis (112/00),
utan att några symptom på Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (samtliga populationer) samt
Meloidogyne fallax Karssen påträffats.

25.4.1 Knölar av Solanum tuberosum L. som inte är
avsedda för plantering

Utan att det påverkar de bestämmelser som är tillämpliga
på  knölarna  enligt  del  A  punkt  12  i  bilaga  III  och  del  A
avsnitt I punkterna 25.1, 25.2 och 25.3 i bilaga IV, officiell
deklaration om att knölarna har sitt ursprung i områden där
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. inte har
påvisats.

25.4.2 Knölar av Solanum tuberosum L. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser
som tillämpas på knölar som anges i del A punkterna 10,
11 och 12 i bilaga III samt i del A avsnitt I punkterna 25.1,
25.2, 25.3, 25.4 och 25.4.1 i bilaga IV, officiell deklaration
om att något av följande krav uppfylls:
a) Knölarna har sitt ursprung i ett land där

Scrobipalpopsis solanivora Povolny inte har påvisats,
eller

b) Knölarna har sitt ursprung i ett område som av landets
växtskyddsmyndighet, i enlighet med relevanta
internationella normer för växtskyddsåtgärder, har
fastställts vara fritt från Scrobipalpopsis solanivora
Povolny.

25.5. Växter av Solanaceae för plantering, dock inte frön,
med ursprung i länder där Potato stolbur mycoplasm
förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 10, 11, 12 och 13 och bilaga IV del A I
punkterna 25.1, 25.2, 25.3 och 25.4 som är avsedda att
tillämpas på knölar, ett officiellt uttalande om att inte ett
enda symptom på Potato stolbur mycoplasm har iakttagits
hos växter på produktionsplatsen efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden.

25.6. Växter av Solanaceae för plantering, dock inte knölar
från arten Solanum tuberosum L. och frön från arten
Solanum lycopersicum L., med ursprung i länder där
Potato spindle tuber viroid förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 11 ja 13 och bilaga IV del A I punkt
25.5 som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att inte ett enda symptom på Potato spindle
tuber viroid har iakttagits hos växter på produktionsplatsen
efter ingången av den senaste avslutade växtperioden.

25.7. Växter av släktena Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. och Solanum
melongena L. för plantering, dock inte frön, med ursprung
i länder där Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 11 och 13 och bilaga IV del A I
punkterna 25.5 och 25.6 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:



al. förekommer
a) växterna har sitt ursprung i regioner som har befunnits

vara fria från Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.,

eller
b) inga tecken på Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. har iakttagits på växterna på
produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden.

25.7.1. Växter av arterna Solanum lycopersicum L. och
Solanum melongena L., dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 13 och bilaga IV del A I punkterna 25.5,
25.6, 25.7, 28.1 och 45.3 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att växterna
a) har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt

från Keiferia lycopersicella (Walsingham) i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder,

eller
b) har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har
fastställts vara fritt från Keiferia lycopersicella
(Walsingham) i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder, och som anges i det
intyg som utfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tilläggsdeklaration’.

25.7.2. Frukter av arterna Solanum lycopersicum L. och
Solanum melongena L.

Ett officiellt uttalande om att frukterna
a) har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt

från Keiferia lycopersicella (Walsingham) i enlighet
med relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder,

eller
b)  har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har
fastställts vara fritt från Keiferia lycopersicella
(Walsingham) i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder, och som anges i det
intyg som utfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tilläggsdeklaration’

eller
c) har sitt ursprung i en produktionsplats som av den

nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet
har fastställts vara fritt från Keiferia lycopersicella
(Walsingham) på grund av officiella kontroller och
undersökningar som utförts under tre senaste
månaderna före export, och som anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’.

26. Växter av arten Humulus lupulus L. för plantering,
dock inte frön

Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symtom på
Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold och
Verticillium dahliae Klebahn har iakttagits hos humlet på
produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden.

27.1. Växter av släktena Dendranthema (DC.) Des Moul., Ett officiellt uttalande om att:



Dianthus L. och Pelargonium L'Herit. ex Ait. för
plantering, dock inte frön

aa)  växterna har sitt ursprung i regioner av den nationella
växtskyddorganisationen, i enlighet med relevanta
internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har
fastställts vara fritt från Helicoverpa armigera
Hübner) och Spodoptera littoralis (Boisd.),

eller
a) inga tecken på Helicoverpa armigera (Hübner) eller

Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på
produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden,

eller
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda

skadegörare.

27.2. Växter av släktena Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Dianthus L. och Pelargonium L'Herit. ex Ait., dock inte
frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkt 27.1 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:
aa) växterna har sitt ursprung i regioner av den nationella

växtskyddorganisationen, i enlighet med relevanta
internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har
fastställts vara fritt från Spodoptera eridania (Cramer),
Spodoptera frugiperda Smith och Spodoptera  litura
(Fabricius),

eller
a) inga tecken på Spodoptera eridania (Cramer),

Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura
(Fabricius) har iakttagits på produktionsplatsen efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden,

eller
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda

skadegörare.

28. Växter av släktet Dendranthema (DC.) Des Moul. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 27.1 och 27.2 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:

a) växterna är högst av tredje generation och härstammar
från material som i virologiska test visat sig vara fria
från Chrysanthemum stunt viroid eller härstammar
direkt från material av vilket ett representativt urval på
minst 10 % av materialet vid officiella kontroller som
utförts under blomningstiden har befunnits vara fria
från denna skadegörare,

b) växterna och sticklingarna:
- har sitt ursprung i anstalter som kontrollerats officiellt

minst en gång i månaden under en tre månaders tid
före leveransen och som under denna tid inte
konstaterats ha ett enda symptom på Puccinia horiana
Hennings och i vilkas omedelbara omgivning inte ett
enda symptom på Puccinia horiana Hennings
iakttagits under de tre månader som föregick exporten,

eller
- är behandlade på lämpligt sätt mot nämnda

skadegörare,

c) då det gäller orotade sticklingar inte ett enda symptom
på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v.
Arx har iakttagits varken hos själva sticklingarna eller



hos moderväxterna eller att då det gäller rotade
sticklingar inte ett enda av dessa symptom har
iakttagits varken hos sticklingarna eller i
rotunderlaget.

28.1. Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. och
Solanum lycopersicum L. avsedda för plantering, utom
frön

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som
tillämpas på växter som anges i del A punkt 13 i bilaga III
och del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2
och 28 i bilaga IV, officiell deklaration om att något av
följande krav uppfylls:
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett land fritt

från Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV),
eller
b) växterna har under hela sin livstid odlats i ett område

som av exportlandets nationella växtskyddsmyndighet,
i enlighet med relevanta internationella normer för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från
Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV),

eller
c) växterna har under hela sin livstid odlats på en

produktionsplats som har fastställts vara fri från
Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV), vilket
bekräftats genom officiella kontroller och, i tillämpliga
fall, tester.

29. Växter av släktet Dianthus L. för plantering, dock inte
frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 27.1 och 27.2 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:
- växterna härstammar direkt från moderväxter och har

befunnits vara fria från Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder och
Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma vid
officiellt godkända kontroller utförda minst en gång
under de två föregående åren,

- inte ett enda symptom på nämnda skadegörare har
iakttagits hos växterna.

30. Lökar av släktena Tulipa L. och Narcissus L. dock inte
sådana lökar vilkas förpackning eller någon annan
omständighet visar att avsikten är att sälja dem direkt till
slutliga konsumenter som inte yrkesmässigt producerar
snittblommor

Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev har iakttagits hos
växterna efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden.

31. Växter av släktet Pelargonium L'Herit. ex Ait. för
plantering, dock inte frön, med ursprung i länder där
Tomato ringspot virus förekommer:

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 27.1 och 27.2 som är avsedda att
tillämpas på växter,

a) och där Xiphinema americanum Cobb i vid
bemärkelse (icke-europeiska populationer) eller andra
smittbärare av Tomato ringspot virus inte har
iakttagits

ett officiellt uttalande om att:
a) växterna direkt härstammar från produktionsplatser

som är fria från Tomato ringspot virus,
eller
b) växterna är högst av fjärde generation och härstammar

från moderväxter som vid officiellt godkända
virologiska test visat sig vara fria från Tomato
ringspot virus



b) och där Xiphinema americanum Cobb i vid
bemärkelse (icke-europeiska populationer) eller andra
smittbärare av Tomato ringspot virus förekommer

ett officiellt uttalande om att:
a) växterna direkt härstammar från produktionsplatser

vars jord eller växter är fria från Tomato ringspot
virus,

eller
b) växterna är högst av andra generation och härstammar

från moderväxter som vid officiellt godkända
virologiska test visat sig vara fria från Tomato ringspot
virus.

32.1. Örtartade växter för plantering, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- växter av familjen Gramineae,
- jordstammar,
- frön,
- stamknölar,
med ursprung i länder utanför EU där det har konstaterats
att Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza
maculosa (Malloch) förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV A I punkterna 27.1, 27.2, 28 och 29 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att växterna
drivits upp på plantskola och

a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets
växtinspektion, i enlighet med de relevanta
internationella standarderna för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har fastställts vara fritt från Liriomyza sativae
(Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch),
och som anges i det intyg som utfärdas över växters
sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’,

eller
b) har sitt ursprung i en produktionsplats som av

exportlandets växtinspektion, i enlighet med de
relevanta internationella standarderna för
växtskyddsåtgärder (ISPM), har påvisats vara fri från
Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza
maculosa (Malloch), och som anges i det intyg som
utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’, och som vid officiella kontroller
som utförts minst en gång per månad under de tre
månader som föregick exporten har förklarats fri från
Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza
maculosa (Malloch),

eller
c) omedelbart före export har genomgått en lämplig

behandling mot Liriomyza sativae (Blanchard) och
Amauromyza maculosa (Malloch) och som vid en
officiell kontroll har befunnits vara fri från Liriomyza
sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa
(Malloch). Behandlingen ska noggrant beskrivas i det
intyg som utfärdas över växters sundhet

eller
d)  har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt

från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza
maculosa (Malloch), har odlats in vitro i ett sterilt
medium under sterila förhållanden som förhindrar att
de kan angripas av Liriomyza sativae (Blanchard) och
Amauromyza maculosa (Malloch) samt transporteras i
transparenta behållare under sterila förhållanden.

32.2. Snittblommor av Dendranthema (DC) Des. Moul.,
Dianthus L., Gypsophila L. och Solidago L., och
bladgrönsaker av Apium graveolens L. och Ocimum L.

Ett officiellt uttalande om att snittblommorna och
bladgrönsakerna

- har sitt ursprung i ett land som är fritt från Liriomyza
sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa
(Malloch),

eller



- har officiellt kontrollerats omedelbart för exporten och
befunnits vara fria från Liriomyza sativae (Blanchard)
och Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3. Örtartade växter för plantering, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- växter av familjen Gramineae,
- jordstammar,
- frön,
- stamknölar,
med ursprung i länder utanför EU

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV A I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29 och 32.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att växterna

a) har sitt ursprung i ett område som är känt för att vara
fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och
Liriomyza trifolii (Burgess),

eller
b) inte har visat några tecken på Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) vid
officiella kontroller som har utförts på produktions-
platsen minst en gång i månaden under de tre månader
som föregick skörden,

eller
c) har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten

och befunnits vara fria från Liriomyza huidobrensis
Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), och har
genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii
(Burgess)

eller
d) har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt

från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och
Liriomyza trifolii (Burgess), har odlats in vitro i ett
sterilt medium under sterila förhållanden som
förhindrar att de kan angripas av Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii
(Burgess) samt transporteras i transparenta behållare
under sterila förhållanden.

33. Växter med rötter, planterade eller som är avsedda för
plantering, odlade på friland

Ett officiellt uttalande om att
a) produktionsplatsen har påvisats vara fri från

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., och
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

och
b) växterna har sitt ursprung på ett fält som man vet aä fri

från Globodera pallida (Stone) Behrens och
Globodera rostochiensis (Woolenweber) Behrens.

34. Jord eller odlingssubstrat som är vidhängande eller
följer med växterna och som helt eller delvis består av jord
eller fast organiska ämnen såsom växtdelar, humus
inbegripet torv eller bark, eller något fast organiskt
material, avsedda att bevara växternas livskraft, med
ursprung i:
- Turkiet
- Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ryssland eller
Ukraina
- andra utomeuropeiska länder än Algeriet, Egypten, Israel,
Libyen, Marocko eller Tunisien

Ett officiellt uttalande om att:

a) odlingssubstratet vid tiden för planteringen:
- varit fritt från jord eller organiskt material,

eller
- varit fritt från skadliga insekter eller nematoder och

har undersökts och värmebehandlats eller gasats
tillräckligt noggrant för att garanterat vara fritt från
andra skadegörare,
eller

- behandlats tillräckligt noggrant för att skadegörarna
ska ha utrotats, och

b) efter planteringen:



- behövliga åtgärder har utförts för att garantera att
odlingssubstratet fortsättningsvis är fritt från
skadegörare,
eller

- växterna, under de två veckor som föregår exporten,
har lösgjorts från sitt odlingssubstrat genom skakning
så att endast den mängd som behövs för att behålla
deras livskraft under transporten återstår och att det
odlingssubstrat som används vid återplanteringen
ovillkorligen motsvarar kraven enligt punkt a).

35.1. Växter av arten Beta vulgaris L. för plantering, dock
inte frön

Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Beet curly top virus (utomeuropeiska isolat) har iakttagits
på produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden.

35.2. Växter av arten Beta vulgaris L. för plantering, dock
inte frön, med ursprung i länder där det förekommer Beet
leaf curl virus

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkt 35.1 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:

a) inte ett enda angrepp som förorsakats av Beet leaf curl
virus förekommer på produktionsplatserna,

och
b) inte ett enda symptom på Beet leaf curl virus har

iakttagits på produktionsplatsen eller i dess
omedelbara omgivning efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden.

36.1. Växter för plantering med ursprung i länder utanför
EU, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- jordstammar,
- frön,
- stamknölar,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 och 32.3
som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att växterna har drivits upp på plantskola, och

a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets
växtinspektion, i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har fastställts vara fritt från Thrips palmi
Karny, och som anges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’,

eller
b) kommer från en produktionsplats som av

exportlandets växtinspektion, i enlighet med  relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har påvisats vara fri från Thrips palmi Karny,
och som anges i det intyg som utfärdas över växters
sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’, och som
vid de officiella kontroller som utförts minst en gång
per månad under de tre månader som föregick
exporten har förklarats fria från Thrips palmi Karny,

eller
c) omedelbart före export har genomgått en lämplig

behandling mot Thrips palmi Karny och som vid en
officiell kontroll har befunnits vara fria från Thrips
palmi Karny. Behandlingen ska noggrant beskrivas i
det intyg som utfärdas över växters sundhet

eller
d) har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt

från Thrips palmi Karny, har odlats in vitro i ett sterilt
medium under sterila förhallanden som förhindrar att



de kan angripas av Thrips palmi Karny samt
transporteras i transparenta behållare under sterila
förhållanden.

36.2. Snittblommor ur familjen Orchidaceae, och frukter
av Momordica L. och Solanum melongena L. med
ursprung i länder utanför EU

Officiellt uttalande om att snittblommorna och frukterna
- har sitt ursprung i ett land som är fritt från Thrips

palmi Karny,
eller
- har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten

och befunnits vara fria från Thrips palmi Karny.

36.3. Frukter av Capsicum L. med ursprung i Belize, Costa
Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Franska
Polynesien, Förenta staterna, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama och Puerto Rico, där
Anthonomus eugenii Cano förekommer

Ett officiellt uttalande om att frukterna
a) har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddorganisationen, i enlighet med relevanta
internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har
fastställts vara fritt från Anthonomus eugenii Cano,
och som anges i det intyg som utfärdas över växters
sundhet under rubriken ’Tilläggsdeklaration’,

eller
b) har sitt ursprung i en produktionsplats som av

exportlandets nationella växtskyddsorganisation , i
enlighet med relevanta internationella standarder för
fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fri från
Anthonomus eugenii Cano, och som anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet under rubriken
’Tilläggsdeklaration’ och som vid officiella kontroller
som utförts minst en gång per månad under de två
månader som föregick exporten har förklarats vara fri
från Anthonomus eugenii Cano på productionsplatsen
och i dess omedelbara närhet.

37. Växter av Palmae för plantering, dock inte frön, med
ursprung i utomeuropeiska länder

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 17 som är avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande om att:

a) ursprungsregionen inte är angripen av Palm lethal
yellowing mycoplasm eller viroiden Cadang-Cadang
och att inte ett enda symptom på dessa har iakttagits
på produktionsplatsen eller dess omedelbara närhet
efter ingången av den senaste avslutade växtperioden,

eller
b) inte ett enda symptom på Palm lethal yellowing

mycoplasm eller viroiden Cadang-Cadang har
iakttagits hos växterna efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden och att växter med sådana
symptom som ger orsak att misstänka att
produktionsplatsen är angripen av dessa skadegörare
har förstörts och att en tillräcklig behandling för att
bekämpa Myndus crudus Van Duzee,

c) för växter erhållna genom cellvävnadsodling att
cellerna har sitt ursprung i växter som uppfyller
kraven i punkterna a) och b).

37.1Växter av Palmae avsedda för plantering där
stammens diameter vid basen är större än 5 cm och som
hör till släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som
gäller för de växter som anges i del A punkt 17 i bilaga III
och kraven i del A avsnitt I punkt 37 i bilaga IV, officiell



Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart. och Washingtonia Raf.

deklaration om att något av följande krav uppfylls:
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett land där

Paysandisia archon (Burmeister) inte har påvisats,
eller
b) växterna har under hela sin livstid odlats i ett område

som av den nationella växtskyddsmyndigheten i
enlighet med de relevanta internationella normerna för
växtskyddsdåtgärder, har fastställts vara fritt från
Paysandisia archon (Burmeister),

eller
c) växterna har under en period på minst två år före

exporten odlats på en produktionsplats
– som registrerats och övervakas av den nationella

växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet, och
– där växterna har varit placerade på en plats som

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot
inträngande av Paysandisia archon (Burmeister)
eller där ändamålsenlig förebyggande behandling
har getts, och

– där, vid tre officiella kontroller per år som
genomförts vid lämpliga tidpunkter, bl.a.
omedelbart före exporten, inga tecken på
Paysandisia archon (Burmeister) har iakttagits.

38.2. Växter av släktet Fuchsia L. för plantering, dock inte
frön, med ursprung i Förenta staterna eller Brasilien

Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Aculops fuchsiae Keifer har iakttagits på
produktionsplatsen och att växterna har kontrollerats
omedelbart före export och visat sig fria från Aculops
fuchsiae Keifer.

39. Träd och buskar för plantering, dock inte frön och
växter som erhållits genom cellvävnadsodling, med
ursprung i länder utanför EU utom de europeiska länderna
och medelhavsländerna

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, bilaga
III del B punkt 1 eller bilaga IV del A I punkterna 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 och 38.2 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att växterna:
- är rena (fria från alla växtrester) och utan blommor

och frukter,
- har odlats i plantskolor,
- har kontrollerats vid lämpliga tillfällen före exporten

och
- varit fria från symptom på bakterier, virus och

motsvarande skadegörare och
- har antingen samtidigt varit fria från tecken eller

symptom på nematoder, insekter, kvalster och skadliga
svampar eller behandlats på lämpligt sätt för
bekämpning av dessa skadegörare.

40. Lövträd och -buskar för plantering, dock inte frön och
växter som erhållits genom cellodling, med ursprung i
länder utanför EU utom de europeiska länderna och
medelhavsländerna

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 2, 3, 9, 15, 16, 17 och 18, bilaga III del
B punkt 1 och bilaga IV del A I punkterna 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 och 45.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att växterna befinner sig i vila och är utan blad.



41. Ett- eller tvååriga växter för plantering, dock inte
familjen Gramineae, med ursprung i länder utanför EU
utom de europeiska länderna och medelhavsländerna

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 11 och 13 och bilaga IV del A I
punkterna 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 och
35.2 som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att växterna:
- har odlats i plantskolor
- är fria från alla växtrester och utan blommor och

frukter
- har kontrollerats före export, och
- är fria från symptom på bakterier, virus och

virusliknande organismer,
- är fria från tecken eller symptom på nematoder,

insekter, kvalster och skadliga svampar eller har
behandlats på lämpligt sätt för bekämpning av dessa
skadegörare.

42. Växter av familjen Gramineae av fleråriga
prydnadsarter av underfamiljerna Bambusoideae,
Panicoideae och släktena Buchloe, Bouteloua Lag.,
Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br.,
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris
L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. och Uniola L. för
plantering, dock inte frön, med ursprung i andra än de
europeiska länderna och medelhavsländerna

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 33 och 34 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att växterna:
- har odlats i plantskolor
- är fria från alla växtrester och utan blommor och

frukter
- har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter före export,

och
- är fria från symptom på bakterier, virus och

virusliknande organismer,
- är fria från tecken eller symptom på nematoder,

insekter, kvalster och skadliga svampar eller har
behandlats på lämpligt sätt för bekämpning av
dessa skadegörare.

43. Växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt för
plantering, dock inte frön, med ursprung i icke-europeiska
länder

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, bilaga
III del B punkt 1 och bilaga IV del A I punkterna 8.1, 9.0,
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 och 42
som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att:

a) växterna, inbegripet de som samlats in direkt från sin
naturliga miljö, ska ha vuxit, odlats och formats under
minst två på varandra följande år före avsändandet i
officiellt registrerade plantskolor, som är underställda
ett officiellt övervakat kontrollprogram,

b) växterna i de plantskolor som avses i a) ska:

aa) under den period (minst) som avses i a)
- krukas in i krukor som placeras på hyllor minst

50 cm ovanför marken,

- ha undergått lämplig behandling för att
säkerställa att de är fria från icke-europeiska
rostsvampar - den aktiva substansen,
koncentrationen och dagen för behandlingen
ska anges i det intyg som utfärdas över växters
sundhet under rubriken 'Sanering och/eller



desinfektion',

- ha undergått officiell kontroll minst sex gånger
per år med lämpliga mellanrum för att
undersöka förekomsten av de skadegörare som
finns förtecknade i bilagorna till rådets direktiv
2000/29/EG. Dessa kontroller, som också ska
utföras på växter i områden som gränsar till de
plantskolor som avses i a), ska åtminstone
genom visuell undersökning av varje rad på
fältet eller plantskolan och genom visuell
undersökning av alla växtdelar ovanför
odlingssubstratet, och stickprov ska göras på
minst 300 växter av ett släkte om släktet
omfattar högst 3 000 växter eller på 10 % av
växterna om det finns mer än 3 000 växter av
släktet,

- vid dessa kontroller ha befunnits vara fria från
skadegörarna som fastställs i strecksatsen ovan.
Angripna växter ska avlägsnas. De återstående
växterna ska, om det behövs behandlas
grundligt, samt kvarhållas under en lämplig
period och kontrolleras så att det kan
säkerställas att de är fria från skadegörarna i
fråga,

- ha odlats antingen i ett oanvänt artificiellt
odlingssubstrat eller i ett naturligt
odlingssubstrat som har behandlats genom
gasning eller med lämplig värmebehandling
och efteråt kontrollerats och konstaterats vara
fria från alla skadegörare,

- ha vårdats under omständigheter som ger en
garanti för att odlingssubstratet har hållits fritt
från skadegörare, samt inom två veckor före
avsändandet:

- ha skakats och tvättats i rent vatten för att
avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och
hållits barrotade, eller

- ha skakats och tvättats i rent vatten för att
avlägsna det ursprungliga växtsubstratet och
återplanterats i odlingssubstrat som uppfyller
villkoren i aa) femte strecksatsen, eller

- ha undergått lämplig behandling för att
säkerställa att odlingssubstratet är fritt från
skadegörare, den aktiva substansen,
koncentrationen och dagen för behandlingen
ska återges i det intyg som utfärdas över
växters sundhet under rubriken 'Sanering
och/eller desinfektion',

bb) förpackas i förslutna behållare som har förseglats
officiellt och som är märkta med den registrerade
plantskolans registreringsnummer - detta nummer



ska också anges under rubriken
'Tilläggsdeklaration' i det intyg som utfärdas över
växters sundhet, för att göra det möjligt att
identifiera försändelserna.

44. Fleråriga gräsartade växter för plantering, dock inte
frön, av familjerna Caryophyllaceae (dock inte släktet
Dianthus L.), Compositae (dock inte släktet
Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae,
Leguminosae och Rosaceae (dock inte släktet Fragaria
L.), med ursprung i länder utanför EU utom de europeiska

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 32.1, 32.2, 32.3, 33 och 34 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att växterna:

länderna och medelhavsländerna - har odlats i plantskolor, och
- är fria från alla växtrester och utan blommor och

frukter, och

- har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter före utförsel,
och

- är fria från symptom på bakterier, virus och
virusliknande organismer,
och

- är fria från tecken eller symptom på nematoder,
insekter, kvalster och skadliga svampar eller har
behandlats på lämpligt sätt för bekämpning av dessa
skadegörare.

45.1. Örtartade växter och växter av familjerna Ficus L.
och Hibiscus L. för plantering, dock inte lökar, rotknölar,
jordstammar, frön och stamknölar med ursrpung i utom-
europeiska länder

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 och 36.1
som är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att växterna:
a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets

nationella växtinspektion, i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddsåtgärder
(ISPM), har befunnits vara fritt från Bemisia tabaci
Genn. (icke-europeiska populationer), och som anges i
det intyg som utfärdas över växters sundhet under
rubriken ’Tilläggsdeklaration’,

eller
b) kommer från en produktionsplats som av

exportlandets nationella växtinspektion har befunnits
vara fri från Bemisia tabaci Genn. (utomeuropeiska
populationer) i enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder (ISPM), och som
anges i det intyg som utfärdas över växters sundhet
under rubriken ’Tilläggsdeklaration’, och som har
förklarats vara fri från Bemisia tabaci Genn. (icke-
europeiska populationer) vid officiella kontroller som
utförts minst en gång var tredje vecka under de nio
veckor som föregick exporten,

eller
c) i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn.

(utomeuropeiska populationer) har påvisats på
produktionsstället att de växter som hållits eller
producerats på detta ställe har genomgått en lämplig
behandling för att garantera frånvaro av Bemisia
tabaci Genn. (utomeuropeiska populationer) och
produktionsstället därefter har befunnits vara fritt från
Bemisia tabaci Genn. (utomeuropeiska populationer)
genom tillämpning av lämpliga förfaranden för
utrotning av Bemisia tabaci Genn. (utomeuropeiska



populationer) både vid de officiella kontroller som
utförts varje vecka under de nio veckor som föregick
exporten och vid övervakningen under den perioden.
Behandlingen ska noggrant beskrivas i det intyg som
utfärdas över växters sundhet.

eller
d) har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt

från Bemisia tabaci Genn.(icke-europeiska
populationer), har odlats in vitroi ett sterilt medium
under sterila förhållanden som förehindrar att de kan
angripas av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska
populationer), samt transporteras i transparenta
behållare under sterila förhållanden.

45.2. Snittblommor av familjen Aster spp., Eryngium L.,
Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.,
Solidago L. och Trachelium L., och bladgrönsaker av
familjen Ocimum L., med ursprung i utomeuropeiska
länder

Ett officiellt uttalande om att snittblommorna och
bladgrönsakerna
- har sitt ursprung i ett land som är fritt från Bemisia

tabaci Genn. (icke-europeiska populationer),
eller
- har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten

och befunnits vara fria från Bemisia tabaci Genn.
(utomeuropeiska populationer).

45.3. Växter av Solanum lycopersicum L. för plantering,
dock inte frön, med ursprung i länder där Tomato yellow
leaf curl-viruset veterligen finns, och

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
III del A punkt 13 och bilaga IV del A I punkterna 25.5,
25.6 och 25.7 som är avsedda att tillämpas på växter,

a) där Bemisia tabaci Genn. veterligen inte finns ett officiellt uttalande om att inte några symtom på Tomato
yellow leaf curl-viruset har observerats på växterna,

b) där Bemisia tabaci Genn. veterligen finns ett officiellt uttalande om att:
a) inte några symtom på Tomato yellow leaf curl-viruset

har observerats på växterna, och
aa) växterna har sitt ursprung i områden som

veterligen är fria från Bemisia tabaci Genn., eller
bb) produktionsstället har befunnits vara fritt från

Bemisia tabaci Genn. vid officiella kontroller som
har utförts minst en gång i månaden under tre
månader före export, eller

b) inga symtom på Tomato yellow leaf curl-viruset har
observerats på produktionsstället och
produktionsstället har underkastats lämplig behandling
i syfte att garantera frånvaron av Bemisia tabaci Genn.

46. Växter för plantering, dock inte frön, lökar, knölar,
stamknölar och rotstockar, med ursprung i länder där det
förekommer följande skadegörare

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

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

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

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



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

ett officiellt uttalande om att inga symptom på relevanta
skadegörare har iakttagits på växterna under en tillräckligt
lång period, och
a) att växterna har sitt ursprung i regioner som är fria från

Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av
fastställda skadegörare,

eller
b) att produktionsplatsen i officiella kontroller som

företagits vid lämpliga tidpunkter visat sig fri från
Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av
fastställda skadegörare,

eller
c) att växterna har behandlats tillräckligt för att utrota

Bemisia tabaci Genn.
eller
d) växterna har sitt ursprung i växtmaterial (explantat)

som är fritt från Bemisia tabaci Genn.(icke-europeiska
populationer), har odlats in vitroi ett sterilt medium
under sterila förhållanden som förehindrar att de kan
angripas av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska
populationer), samt transporteras i transparenta
behållare under sterila förhållanden.

47. Frön av arten Helianthus annuus L. Ett officiellt uttalande om att:

a) fröna har sitt ursprung i regioner som är fria från
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni,

eller
b) andra frön än de som är resistenta mot alla på

produktionsplatsen förekommande raser av
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni är
behörigt behandlade för bekämpning av denna
organism.

48. Frön av arten Solanum lycopersicum L. Ett officiellt uttalande om att fröna har utvecklats enligt en
lämplig syraextraheringsmetod eller motsvarande
förfarande enligt rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18,
och
a) att fröna har sitt ursprung i regioner där Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et
al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)
Dye eller Potato spindle tuber viroid inte förekommer,

eller
b) att inte ett enda symptom som förorsakas av dessa

skadegörare har iakttagits hos växter på
produktionsplatsen under deras växtperiod,

eller
c) att fröna har genomgått regelbundna officiella

kontroller beträffande minst dessa skadegörare ur ett
representativt stickprov och att de i dessa kontroller
visat sig vara fria från skadegörarna i fråga.

49.1. Frön av arten Medicago sativa L. Ett officiellt uttalande om att:

a) inte ett enda symptom på Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev har iakttagits på produktionsplatsen efter
ingången av den senaste avslutade växtperioden och



att inte en enda Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
har kunnat konstateras i laboratorieprov på
representativa stickprov,

eller
b) fröna har gasats före export
eller
c) fröerna har genomgått en lämplig fysikalisk

behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
och har befunnits vara fria från denna skadegörare vid
laboratorieundersökning av ett representativt urval.

49.2. Frön av arten Medicago sativa L., med ursprung i
länder där Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al. förekommer

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A I punkt 49.1 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:
a) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et

al. inte förekommit på platsen eller i dess omedelbara
närhet under de senaste tio åren,

b) antingen
- den odlade sorten har visat sig mycket resistent

mot Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al.,
eller

- växterna inte hade inlett sin fjärde hela växtperiod
räknat från sådden när frönna skördades och att
högst en fröskörd tidigare har skördats från
odlingen,
eller

- halten orenheter, bestämd enligt de regler som
gäller i gemenskapen för försäljning av frö, inte
överstiger 0,1 % (vikt),

c) inte ett enda symptom på Clavibacter michiganensis
subsp. insidiosus Davis et al. har iakttagits på
produktionsplatsen eller någon intilliggande odling av
Medicago sativa L. under den senaste avslutade
växtperioden eller vid eventuellt behov under de två
senaste hela växtperioder,

d) odlingen är belägen på en sådan åker där arten
Medicago sativa L. inte har odlats under senaste tre
åren före sådden.

50. Frön av arten Oryza sativa L. Ett officiellt uttalande om att:
a) fröna har testats officiellt med lämpliga nematodtest

och att de visat sig vara fria från Aphelenchoides
besseyi Christie,

eller
b) fröna har behandlats tillräckligt med varmvatten eller

annan lämplig metod för bekämpning av
Aphelenchoides besseyi Christie.

51. Frön av släktet Phaseolus L Ett officiellt uttalande om att:
a) fröna har sitt ursprung i ett land som är fritt från

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye,

eller
b) ett representativt fröprov har testats och visat sig

fritt från Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye.



52. Frön av arten Zea mays L. Ett officiellt uttalande om att:
a) fröna har sitt ursprung i regioner som är fria från

Erwinia stewartii (Smith) Dye,
eller
b) ett representativt fröprov har testats och visat sig fritt

från Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Frön av släktena Triticum Secale och x Triticosecale,
med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko,
Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta staterna där
organismen Tilletia indica Mitra har påträffats

Ett officiellt uttalande om att fröna har sitt ursprung i ett
område där det är känt att organismen Tilletia indica Mitra
inte förekommer. Namnet på området ska anges i det intyg
som utfärdas över växters sundhet.

54. Spannmål av släktena Triticum Secale och x
Triticosecale, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak,
Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta
staterna där organismen Tilletia indica Mitra har påträffats

Ett officiellt uttalande om att:
i) spannmålen antingen har sitt ursprung i ett område där

det är känt att Tilletia indica Mitra inte förekommer,
varvid namnet på området eller områdena ska anges
under punkten 'Ursprungsort’ i det intyg som utfärdas
över växters sundhet, eller

ii) inga symptom på organismen Tilletia indica Mitra har
iakttagits på växterna på produktionsplatsen under
deras senaste avslutade växtperioden och att
representativa prov av spannmålen tagits både vid
skörd och före transport samt att proven kontrollerats
och befunnits fria från Tilletia indica Mitra, det senare
ska anges som 'testad och funnits vara fri från
organismen Tilletia indica Mitra' under punkten
'Produktens namn' i det intyg som utfärdas över
växters sundhet.

________



Avsnitt II

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG INOM EUROPEISKA UNIONEN

Växter, växtprodukter och andra föremål Särskilda krav

2. Trä av Platanus L. inklusive trä som inte har sin
naturliga rundade yta i behåll

Ett officiellt uttalande om att:
a)  träet härstammar från områden som man vet är fria

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

eller
b) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller med ett

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

4. Växter av Pinus L. för plantering, dock inte frön Ett officiellt uttalande om att symptom på Scirrhia pini
Funk et Parker inte har iakttagits på produktionsstället eller
dess närmaste omgivningar under den senaste avslutade
växtperioden.

5. Växter av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 4 som är avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande om att symptom på Melampsora
medusae Thümen inte har iakttagits på produktionsstället
eller dess närmaste omgivningar under den senaste
avslutade växtperioden.

6. Växter av Populus L. för plantering, dock inte frön Ett officiellt uttalande om att symptom på Melampsora
medusae Thümen inte har iakttagits på produktionsstället
eller dess närmaste omgivningar under den senaste
avslutade växtperioden.

7. Växter av Castanea Mill. och Quercus L., för
plantering, dock inte frön

Ett officiellt uttalande om att:

a) växterna härstammar från områden som har visat sig
fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller
b) inte ett enda symptom på Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr har iakttagits på produktionsstället eller i
dess närmaste omgivningar under den senaste
avslutade växtperioden.

8. Växter av Platanus L. för plantering, dock inte frön Ett officiellt uttalande om att:

a) växterna härstammar från ett område som man vet är
fritt från Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr.,

eller
b) inte ett enda symptom på Ceratocystis platani (J. M.

Walter) Engelbr. & T. C. Harr. har iakttagits på
produktionsstället eller i dess närmaste omgivningar
under den senaste avslutade växtperioden.

8.1. Växter av Ulmus L. för plantering, dock inte frön Ett officiellt uttalande om att inga symtom på Candidatus



phytoplasma ulmi har iakttagits på produktionsplatsen eller
i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste
växtperioden.

9. Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.
och Sorbus L., för plantering, dock inte frön

Ett officiellt uttalande om att:
a) växterna härstammar från områden som, enligt

förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG
har angivits fria från Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.,

eller
b) de växter, på produktionsstället eller i dess närmaste

omgivningar, som visade symptom på Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. har rensats ut.

10. Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
och deras hybrider, dock inte frukter och frön

Ett officiellt uttalande om att:
a)  växterna härstammar från områden som man vet är

fria från Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili och
Citrus tristeza virus (europeiska stammar),

eller
b) växterna är certifierade enligt ett program som kräver

att växterna härstammar i rak linje från material som
har bevarats under lämpliga förhållanden och
undersökts individuellt för åtminstone Citrus tristeza
virus (europeiska stammar) med lämpliga indikatorer
eller likvärdiga metoder godkända enligt förfarandet i
rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18 och har odlats
varaktigt i insektstätt växthus eller i avskild bur och
inte ett enda symptom på Spiroplasma citri Saglio et
al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili eller Citrus tristeza virus (europeiska
stammar) har iakttagits på växterna,

eller
c) växterna:

- är certifierade enligt ett program som kräver, att
växterna härstammar i rak linje från material som
har bevarats under lämpliga förhållanden och
undersökts individuellt för åtminstone Citrus tristeza
virus (europeiska stammar) med lämpliga
indikatorer eller likvärdiga metoder godkända enligt
förfarandet i artikel 18 i, rådets direktiv 2000/29/EG
och har vid dessa undersökningar befunnits vara fria
från Citrus tristeza virus (europeiska stammar) och
intygas vara fria från denna skadegörare,
och

- har inspekterats och symptom på Spiroplasma citri
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli
et Gikashvili eller Citrus tristeza virus inte har
iakttagits under den senaste avslutade växtperioden.

10.1. Växter av Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, och
Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J.Koenig
ex L., Vepris Comm. och Zanthoxylum L., dock inte
frukter och frön

Ett officiellt uttalande om att växterna
a) har sitt ursprung i ett område som av den nationella

växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta
internationella standarder för växtskyddåtgärder, har
fastställts vara fritt från Trioza erytreae Del Guercio,

eller
b) har odlats på en produktionsplats som har registrerats

och övervakas av de behöriga myndigheterna i
ursprungsmedlemsstaten,
och



där växterna är placerade på en plats som har varit
fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av
Trioza erytreae Del Guercio,
och
där två officiella kontroller har utförts vid lämpliga
tidpunkter under den senast avslutade växtperioden
före förflyttningen, varvid inga tecken på Trioza
erytreae Del Guercio har iakttagits på platsen eller i
det omgivande området med en bredd på minst 200 m.

11. Växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea
spp. och Strelitziaceae, rotade eller med sitt fasta eller
medföljande odlingssubstrat

Ett officiellt uttalande om att:
a) smitta av Radopholus similis (Cobb) Thorne inte har

iakttagits på produktionsstället efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden,

eller
b) jord och rötter av dessa växter har efter ingången av

den senaste avslutade växtperioden, vid officiell
nematologisk undersökning, undersökts för
åtminstone Radopholus similis (Cobb) Thorne och
befunnits fria från denna skadegörare.

12. Växter av Fragaria L., Prunus L., och Rubus L. för
plantering, dock inte frön

Ett officiellt uttalande om att:

a) växterna härstammar från områden som har visat sig
vara fria från följande skadegörare,

eller
b) inte ett enda sjukdomssymptom som orsakas av

följande skadegörare har iakttagits på växterna på
produktionsstället under den senaste avslutade
växtperioden.

Skadegörarna:
- hos Fragaria L.:

- Phytophthora 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

- hos Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas arborícola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al.,

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

Young et al.,

- hos Rubus L.:
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus.

13. Växter av Cydonia Mill. och Pyrus L., för plantering,
dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 9 som än avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande om att:



a) växterna härstammar från områden som har visat sig
fria från Pear decline mycoplasm,

eller
b) växter på produktionsstället och i dess närmaste

omgivningar, som under de tre senaste växtperioderna
visat symptom som gett misstanke om angrepp av Pear
decline mycoplasm, har rensats ut.

14. Växter av Fragaria L. för plantering, dock inte frön Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 12 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:

a) växterna härstammar från områden som har visat sig
vara fria från Aphelenchoides besseyi Christie,

eller
b) inte ett enda symptom på Aphelenchoides besseyi

Christie har iakttagits på växterna på
produktionsställett efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden,

eller
c) i fråga om växter i vävnadskultur, växterna

härstammar från material enligt b eller officiellt har
undersökts med lämpliga nematologiska metoder och
därvid befunnits fria från Aphelenchoides besseyi
Christie.

15. Växter av Malus Mill. för plantering, dock inte frön Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 9 som är avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande om att:
a) växterna härstammar från områden som har visat sig

vara fria från Apple proliferation mycoplasm,
eller
b) aa) växterna, andra än fröväxterna:

- är officiellt certifierade enligt ett
certifieringsprogram som kräver, att växterna
härstammar i rak linje från material som har bevarats
under lämpliga förhållanden och att växterna
officiellt har undersökts för åtminstone Apple
proliferation mycoplasm med lämpliga indikatorer
eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria
från denna skadegörare,

eller
- härstammar i rak linje från material som har bevarats

under lämpliga förhållanden och som under de sex
senaste växtperioderna officiellt har undersökts
åtminstone en gång för Apple proliferation
mycoplasm med lämpliga indikatorer eller likvärdiga
metoder och därvid befunnits fria från denna
skadegörare,

bb) inte ett enda symptom på Apple proliferation
mycoplasm har iakttagits på växterna på
produktionsstället eller på mottagliga växter i dess
närmaste omgivningar efter ingången under de tre
senaste avslutade växtperioderna.

16. Växter av följande arter av Prunus L. för plantering,
dock inte frön:

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 12 som är avsedda att tillämpas på



- Prunus amygdalus Batsch,
växter, ett officiellt uttalande om att:

- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,

a) växterna härstammar från områden som har visat sig
vara fria från Plum pox virus,

eller
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica subsp. domestica L.,
- Prunus domestica subsp. institia (L.) C.K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,

b) aa) växterna, andra än fröväxterna:

- antingen är officiellt certifierade enligt ett
certifieringsprogram som kräver, att växterna
härstammar i rak linje från material som har
bevarats under lämpliga förhållanden och att
växterna officiellt har undersökts för Plum pox
virus med lämpliga indikatorer eller likvärdiga
metoder och därvid har befunnits fria från denna
skadegörare,
eller

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,

- härstammar i rak linje från material som har
bevarats under lämpliga förhållanden och som
under de tre senaste avslutade växtperioderna
officiellt har undersökts minst en gång för Plum
pox virus med lämpliga indikatorer eller likvärdiga
metoder och därvid har befunnits fria från denna
skadegörare,

- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- andra arter av Prunus L. som är mottagliga för Plum pox

virus

bb) inte ett enda symptom på Plum pox virus har
iakttagits på växterna på produktionsstället eller på
mottagliga växter i dess närmaste omgivningar under
de tre senaste avslutade växtperioderna,

cc) de växter på produktionsstället som visade
symptom på andra virus eller virusliknande
organismer har rensats ut.

17. Växter av Vitis L., dock inte frukter och frön Ett officiellt uttalande om att inte ett enda symptom på
Grapevine Flavescence doreé MLO eller Xylophilus
ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. har iakttagits på
moderväxterna på produktionsstället efter ingången av de
två senaste växtperioderna.

18.1. Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering Ett officiellt uttalande om att:

a) unionens bestämmelser om bekämpning av
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival är
uppfyllda,

och
b) knölarna antingen härstammar från ett område som

man vet är fritt från Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
eller unionens bestämmelser om bekämpning av denna
organism är uppfyllda,

och

d) aa) knölarna antingen härstammar från områden där
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. inte
förekommer,
eller
bb) på områden där Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. har påvisats, knölarna härstammar från
en produktionsplats som konstaterats fri från Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. eller kan anses



fri från den eftersom skadegöraren har bekämpats på
lämpligt sätt,

och
e) knölarna antingen har sitt ursprung i områden där

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga
populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen
veterligen inte finns, eller i områden där Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt
Meloidogyne fallax Karssen veterligen finns

- och knölarna antingen kommer från en
produktionsplats som har befunnits vara fri från
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga
populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen,
baserat på en årlig undersökning av värdväxter
genom visuell inspektion vid lämpliga tidpunkter
både utvändigt och genom att man efter skörden skär
av knölarna från potatisväxter som odlats på
produktionsstället,
eller

- knölarna efter skörden slumpmässigt har valts ut och
undersökts med avseende på symtom genom en
lämplig metod för detta, eller provats i laboratorium
liksom inspekterats visuellt både utvändigt och
genom atttknölarna skurits av vid lämpliga
tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för
tillslutning av förpackningar eller behållare före
utsläppande på marknaden i enlighet med
bestämmelserna om förslutning i jord- och
skogsbruksminsiteriets förordning om handel med
utsädespotatis (112/00) utan att några symptom på
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga
populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen
påträffats.

18.1.1. Knölar av Solanum tuberosum L. avsedda för
plantering, dock inte de som ska sättas i enlighet med
artikel 4.4 b i rådets direktiv 2007/33/EG

Utan att det sagda begränser de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 18.1som är avsedda att tillämpas på
knölarna av Solanum tuberosum L. avsedda för plantering,
ett officiellt uttalande om att unionens bestämmelser om
bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.

18.2. Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering,
andra än sorter som godkänts officiellt i en eller flera
medlemsstater, i Finland med stöd av jord- och
skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för
växtsorter (51/04)

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 18.1 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att knölarna:
- tillhör avancerade förädlingskloner, varvid ett

uttalande om detta ska antecknas tillräckligt tydligt i
det medföljande dokumentet,

- har producerats i unionen,
och
- härstammar direkt från material som har bevarats

under lämpliga förhållanden och underkastats
officiella karantänundersökningar i unionen med hjälp
av lämpliga metoder och befunnits fria från
skadegörare.

18.3. Växter av stolon- eller knölbildande arter av Solanum
L. eller deras hybrider, för plantering, dock inte de knölar

a) Växterna ska ha hållits i karantän och ska ha befunnits
fria från skadegörare vid undersökning i karantän,



av Solanum tuberosum L. som avses i bilaga IV del A II
punkterna 18.1 och 18.2, och inte heller material för
bevarande av odlingar som lagras i genetiska banker eller i
samlingar med genetiskt material

b) undersökning i karantän som avses i punkt a) ska:

aa) övervakas av den relevanta medlemsstatens
behöriga växtskyddsmyndighet och utföras av
vetenskapligt utbildad personal vid denna
myndighet eller vid något annat officiellt godkänt
organ,

bb) genomföras på en plats som har lämplig utrustning
för att förvara skadegörare och bevara material
inklusive indikatorväxter på sådant sätt att ingen
risk finns för spridning av dessa skadegörare,

cc) genomföras på varje enhet av material,
- genom visuell undersökning med jämna

mellanrum under en hel växtperiod för
sjukdomssymptom orsakade av skadegörare, med
beaktande av materialets art och
utvecklingsstadium vid undersökningsprogrammet,

- genom test enligt metoder som föreslagits för den
kommitté som avses i rådets direktiv 2000/29/EG
artikel 18, för åtminstone följande skadegörare:
- i fråga om potatismaterial av alla slag åtminstone

för
- Andean potato latent virus,
- Arracacha B virus, oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- vanliga potatisvirus A, M, S, V, X och Y

(inklusive Yo, Yn och Yc) och Potato
leaf roll virus,

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

- Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.

- i fråga om frön av potatis åtminstone beträffande
de virus och viroider som anges ovan,

dd) möjliggöra testerna genom att identifiera
skadegörare utgående från andra symptom som
noteras vid den visuella undersökningen,

c) allt sådant material som i tester specificerade i punkt b)
inte har befunnits fritt från skadegörare specificerade i
punkt b) ska förstöras omedelbart eller utsättas för
åtgärder som förstör skadegörarna,

d) varje organisation eller forskningsorgan som innehar
här angivet material ska meddela sin behöriga
växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet.

18.4. Växter av stolon- eller knölbildande arter av Solanum
L. eller deras hybrider, för plantering, lagrade i genbanker
eller samlingar av genetiskt material

Varje organisation eller forskningsorgan som innehar här
angivet material ska meddela sin behöriga
växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet.

18.5. Knölar av Solanum tuberosum L., dock inte knölar
som avses i bilaga IV del A II punkterna 18.1, 18.1.1, 18.2,
18.3 och 18.4

Registernummer ska finnas på förpackningen, eller om
potatis transporteras löst i bulklast, på fordon som
transporterar potatisen, som bevisar att potatisen har odlats
av en officiellt registrerad odlare, eller härstammar från ett
officiellt registrerat kollektivlager eller en officiellt



registrerad distributionscentral som finns i
produktionsområdet, som visar att knölarna är fria från
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. och att
unionens bestämmelser om bekämpning av:
a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
och
b) vid behov, Clavibacter michiganensis subsp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
och
c) Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens är uppfyllda.

18.6. Växter av Solanaceae för plantering, dock inte frön
och inte heller växter som avses i bilaga IV del A II
punkterna 19.4 och 19.5

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkterna 18.1, 18.2 och 18.3 som är avsedda
att tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:
a) växterna härstammar från områden som har visat sig

fria från Potato stolbur mycoplasm,
eller
b) inte ett enda symptom på Potato stolbur mycoplasm

har iakttagits på växterna på produktionsstället under
den senaste avslutade växtperioden.

18.6.1. Växter med rötter, avsedda för plantering, av
Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. och Solanum
melongena L., dock inte de som ska sättas i enlighet med
artikel 4.4.a  i rådets direktiv 2007/33/EG.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 18.6 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att unionens
bestämmelser om bekämpning av Globodera pallida
(Stone) Behrens och Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens följs.

18.7. Växter av arterna Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. och Solanum
melongena L. för plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 18.6 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett offentligt uttalande om att:
a) växterna härstammar från regioner som har befunnits

vara fria från Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.,

eller
b) symptom på Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al., inte iakttagits på växter på
produktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden.

19. Växter av Humulus lupulus L. för plantering, dock inte
frön

Ett officiellt uttalande om att symptom på Verticillium
albo-atrum Reinke et Berthold eller Verticillium dahliae
Klebahn inte har iakttagits på humlen på produktionsstället
efter ingången av den senaste avslutade växtperioden.

19.1Växter av Palmae avsedda för plantering, där
stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som
hör till släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart. och Washingtonia Raf.

Officiell deklaration om att något av följande krav
uppfylls:
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett område

som av den nationella växtskyddsmyndigheten i
enlighet med de relevanta internationella normerna för
växtskyddsåtgärder har fastställts vara fritt från
Paysandisia archon (Burmeister), eller

b) växterna har under en period på minst två år före
förflyttning odlats på en produktionsplats
– som registrerats och övervakas av det ansvariga

officiella organet i ursprungsmedlemsstaten, och
– där växterna har varit placerade på en plats som

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot
inträngande av Paysandisia archon (Burmeister)



eller där ändamålsenlig förebyggande behandling
har getts, och

– där, vid tre officiella kontroller per år som
genomförts vid lämpliga tidpunkter, inga tecken
på Paysandisia archon (Burmeister) har
iakttagits.

20. Växter av Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L.
och Pelargonium L'Herit, ex Ait, för plantering, dock inte
frön

Ett officiellt uttalande om att:
aa)  växterna härstammar från region som av den

nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med
relevanta internationella standarder för fytosanitära
åtgärder, har fastställts vara fritt från Helicoverpa
armigera (Hübner) och Spodoptera littoralis (Boisd.),

eller
a) inga tecken på Helicoverpa armigera (Hübner) eller

Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på
produktionsstället under den senaste avslutade
växtperioden,

eller
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot de ovan

nämnda skadegörarna.

21.1. Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 20 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:
a) växterna är högst av den tredje generationen efter

moderväxter som vid virologisk undersökning har
befunnits fria från Chrysanthemum stunt viroid eller,
växterna härstammar i rak linje från material som efter
representativ provtagning på minst 10 % av växterna,
vid officiell undersökning under blomningstiden, har
befunnits fritt från denna organism,

b) växterna och sticklingarna härstammar från
produktionsplatser
- som officiellt kontrollerats minst en gång i månaden

under tre månader före avsändandet, och där
symptom på Puccinia horiana Hennings inte har
iakttagits under denna period, och i vars närmaste
omgivningar symptom på denna organism inte har
iakttagits under tre månader före saluföringen
eller

- sändningen har behandlats på ett lämpligt sätt mot
Puccinia horiana Hennings,

c) symptom på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davies) v. Arx inte har iakttagits på orotade
sticklingar och på moderväxterna, eller i fråga om
rotade sticklingar och i rotningsbädd, inga symptom
på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davies) v.
Arx har iakttagits.

21.2. Växter av Dianthus L. för plantering, dock inte frön Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 20 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:
- växterna härstammar i rak linje från moderväxter som

vid en officiellt godkänd undersökning minst en gång
under de två senaste åren har befunnits fria från
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers)
Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr
et Burkholder och Phialophora cinerescens
(Wollenw.) van Beyma,

- symptom på de ovan nämnda skadegörarna inte har



iakttagits på växterna.

22. Blomsterlökar av Tulipa L. och Narcissus L. andra än
sådana för vilka det genom förpackningen eller på annat
sätt ska framgå att de är avsedda för försäljning till slutliga
konsumenter som inte idkar yrkesmässig produktion av
snittblommor.

Ett officiellt uttalande om att symptom på Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev inte har iakttagits på växterna
under den senaste avslutade växtperioden.

23. Örtartade växter för plantering, dock inte
- lökar,
- rotknölar,
- växter av familjen Gramineae,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV A II punkterna 20, 21.1 och 21.2 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:

- jordstammar,
- frön,
- stamknölar

a) växterna har sitt ursprung i ett område som är känt för
att vara fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
och Liriomyza trifolii (Burgess),

eller
b) inte har visat några tecken på Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) vid
officiella kontroller som har utförts på
produktionsplatsen minst en gång i månaden under de
tre månader som föregick skörden,

eller
c) har officiellt kontrollerats omedelbart före saluföring

och befunnits vara fria från Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), och har
genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii
(Burgess)

eller
d) växterna har sitt ursprung i växtmaterial (explantat)

som är fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
och Liriomyza trifolii (Burgess), har odlats in vitro i ett
sterilt medium under sterila förhållanden som
förhindrar att de kan angripas av Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii
(Burgess) samt transporteras i transparenta behållare
under sterila förhållanden.

24. Utomhusodlade växter med rötter, planterade eller
avsedda för plantering

Produktionsstället har påvisats vara fri från Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al och Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival.

24.1. Utomhusodlade växter med rötter av Allium porrum
L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica
spp. och Fragaria L., avsedda för plantering, och
utomhusodlade lökar, rotknölar och jordstammar av Allium
ascalonium L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus
Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp.,
Narcissus spp. och Tulipa L., dock inte de växter, lökar,
rotknölar och jordstammar som ska planterats i enlighet
med artikel 4.4. a eller c i rådets direktiv 2007/33/EG.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV A II punkt 24 som är avsedda att tillämpas på växter,
ska det finnas ett bevis på att unionens bestämmelser om
bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.

25. Växter av Beta vulgaris L. för plantering, dock inte Ett officiellt uttalande om att:
frön a) växterna härstammar från områden som har visat sig

fria från Beet leaf curl virus,
eller
b) Beet leaf curl virus inte har iakttagits på

produktionsstället, eller symptom på detta inte har
iakttagits på produktionsstället eller i dess närmaste



omgivningar efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden.

26. Frön av Helianthus annuus L. Ett officiellt uttalande om att:
a) fröna härstammar från områden som har visat sig fria

från Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni,
eller
b) fröna, andra än frön som har producerats från sorter

resistenta mot alla på produktionsstället förekommande
raser av Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni, har behandlats på lämpligt sätt mot denna
organism.

26.1. Växter av Solanum lycopersicum L. för plantering,
dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkterna 18.6 och 23 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att:
a) växterna har sitt ursprung i områden där Tomato yellow

leaf curl-viruset veterligen inte förekommer,
eller
b) inga symtom på Tomato yellow leaf curl-viruset har

iakttagits på växterna,
och

aa) växterna har sitt ursprung i områden där Bemisia
tabaci Genn. veterligen inte förekommer, eller
bb) produktionsplatsen har befunnits fri från Bemisia
tabaci Genn. vid officiella inspektioner som utförts
minst en gång i månaden under tre månader före
export,

eller
c) inga symtom på Tomato yellow leaf curl-viruset har

iakttagits på produktionsstället och produktionsstället
har underkastats en lämplig behandling och
övervakning som syftar till att garantera frånvaron av
Bemisia tabaci Genn.

27. Frön av Solanum lycopersicum L. Ett officiellt uttalande om att fröna har erhållits med en
lämplig syraextraktionsmetod eller en likvärdig metod som
är godkänd enligt förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG
artikel 18, och
a) fröna härstammar från områden där Clavibacter

michiganensis ssp michiganensis (Smith) Davis et al.
och Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)
Dye inte förekommer,

eller
b) inte ett enda symptom på skadegörarna har iakttagits

på växterna på produktionsstället under den senaste
avslutade växtperioden,

eller
c) ett representativt fröprov har underkastats officiell

undersökning med lämpliga metoder som har omfattat
åtminstone de ovan nämnda skadegörarna och att
fröna vid denna undersökning har befunnits fria från
dessa skadegörare.

28.1. Frön av Medicago sativa L. Ett officiellt uttalande om att:
a) inte ett enda symptom på Ditylenchus dipsaci (Kühn)

Filipjev har iakttagits på produktionsstället under den
senaste avslutade växtperioden och att Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev inte har påvisats vid
laboratorieundersökning av ett representativt urval,



eller
b) fröna har gasats före saluföring
eller
c) fröerna har genomgått en lämplig fysikalisk behandling

mot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev och har
befunnits vara fria från dessa skadegörare vid
laboratorieundersökning av ett representativt urval.

28.2. Frön av Medicago sativa L. Utan att det sagda begränsar de bestämmelser enligt bilaga
IV del A II punkt 28.1 som är avsedda att tillämpas på
frön, ett officiellt uttalande om att:
a) fröna härstammar från områden som har visat sig fria

från Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis
et al.,

eller
b) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et

al. inte har förekommit på brukningsenheten eller i
dess närmaste omgivningar under de senaste tio åren,

och
- den odlade sorten är känd för att vara mycket resistent

mot Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Davis et al.,

eller
- den fjärde fulla växtperioden efter sådd inte hade

börjat vid skörd av frön och att frön skördats från
odlingen högst en gång tidigare,

eller
- halten orenheter, bestämd enligt de regler som gäller i

gemenskapen för försäljning av frö, inte överstiger 0,1
% (vikt),

- inte ett enda symptom på Clavibacter michiganensis
subsp. insidiosus Davis et al. har iakttagits på
produktionsstället eller på angränsande odlingar av
Medicago sativa L. under den senaste
odlingssäsongen eller, vid behov, under de två senaste
växtperioderna,

- Medicago sativa L. inte har odlats på fältet under de
tre närmast föregående åren före sådd.

29. Frön av Phaseolus L. Ett officiellt uttalande om att:

a) fröna härstammar från ett land som har visat sig fritt
från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye,

eller
b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt

från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye.

30. Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. och deras hybrider

Behörig ursprungsmärkning ska anges på förpackningen.

___________



Del B

SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL VID
INFÖRSEL TILL VISSA SKYDDADE ZONER OCH FÖRFLYTTNING INOM VISSA SKYDDADE ZONER

Växter, växtprodukter och andra
föremål

Särskilda krav Skyddad(e) zon(er)

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

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

a) träet ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att träet härstammar

från områden som har visat sig fria från
Dendroctonus micans Kugelan,

eller
c) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller

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

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

EL, IE, UK

a) virket ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att virket

härstammar från områden som har visat sig
fria från Ips duplicatus Sahlberg,

eller
c) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller

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

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

IE, UK

a) virket ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att virket

härstammar från områden som har visat sig
fria från Ips typographus Heer,

eller



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

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

EL, IE, UK

a) virket ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att virket

härstammar från områden som har visat sig
fria från Ips amitinus Eichhof,

eller
c) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller

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

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

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

a) virket ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att virket

härstammar från områden som har visat sig
fria från Ips cembrae Heer,

eller
c) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller

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

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

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



a) virket ska vara barkat,
eller
b) ett officiellt uttalande om att virket

härstammar från områden som har visat sig
fria från Ips sexdentatus Börner,

eller
c) träet ska vara märkt "Kiln-dried", "KD" eller

med ett annat internationellt godkänd märke
som är fäst på trävaran eller dess förpackning
i överensstämmelse med gällande
handelspraxis, som visar att virket vid
framställningstidpunkten var ugnstorkat
enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema på
sådant sätt att dess fukthalt i procent av
torrsubstansen under torkningen har
underskridit 20 %.

6.3 Trä av Castanea Mill. a) träet ska vara barkfritt
eller
b) ett officiellt uttalande om att:

CZ, IE, SE, UK

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

eller
- träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt

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

6.4. Trä av Platanus L. inklusive trä
som inte har kvar sin naturliga
rundade yta, med ursprung i
Armenien, Europeiska unionen,
Förenta staterna eller Schweiz

Utan att set sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A I punkterna 5 och 7.1.2
samt bilaga IV del A II punkt 2 som är avsedda att
tillämpas på trä, ett officiellt uttalande om att:
a) träet härstammar i ett område som är fritt

från Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr., vilket fastställts i
enlighet med relevanta internationella
standarder för växtskyddsåtgärder,

eller
b) det ska framgå genom märkningen ”kiln-

dried”, ”KD” eller en annan internationellt
godkänd märkning på träet eller på dess
förpackning i överensstämmelse med
gällande handelspraxis, att träet vid
tidpunkten för bearbetningen har torkats i
torkugn enligt lämpligt tids-
/temperaturschema så att dess fukthalt i
procent av torrsubstansen har underskridit
20 %,

eller
c) träet härstammar från en skyddad zon som

anges i den högra kolumnen.

IE, UK



7. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr., dock
inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10 och i bilaga IV del A
II punkterna 4 och 5 som är avsedda att tillämpas
på växter, ett officiellt uttalande om att
produktionsstället är fritt från Dendroctonus
micans Kugelan.

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

8. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. och
Pinus L., dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och l0, bilaga IV del A II
punkterna 4 och 5, och i bilaga IV del B punkt 7
som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att produktionsstället är
fritt från Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IE, UK

9. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr., dock
inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV del A II
punkterna 4 och 5, och i bilaga IV del B
punkterna 7 och 8 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att
produktionsstället är fritt från Ips typographus
Heer.

IE, UK

10. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. och
Pinus L., dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A I punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV del A II
punkterna 4 och 5, och i bilaga IV del B
punkterna 7, 8 och 9 som är avsedda att tillämpas
på växter, ett officiellt uttalande om att
produktionsstället är fritt från Ips amitinus
Eichhof.

EL, IE, UK

11. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. och Pseudotsuga Carr., dock
inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV del A II
punkterna 4 och 5 samt bilaga IV del B punkterna
7, 8, 9 och 10 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att
produktionsstället är fritt från Ips cembrae Heer.

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

12. Över 3 m höga plantor av Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. och
Pinus L., dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV del A II
punkterna 4 och 5 samt bilaga IV del B punkterna
7, 8, 9, 10 och 11 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att
produktionsstället är fritt från Ips sexdentatus
Börner.

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

12.1. Växter av Platanus L., för
plantering, dock inte frön, med
ursprung i Armenien, Europeiska
unionen, Förenta staterna eller
Schweiz

Utan att det sägda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del AI punkt 12 och bilaga IV del
AII punkt 8 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att:
a) växterna har odlats under hela sin livstid i ett

område som är fritt från Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., vilket
fastställts i enlighet med relevanta
internationellastandarder för

IE, UK



växtskyddsåtgärder,
eller
b) växterna har odlats under hela sin livstid i en

skyddad zom som anges i den högra
kolumnen

14.1. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Ett officiellt uttalande om att sändningen: EL, IE, UK (Nordirland,
Isle of Man, Jersey)

a) har gasats eller behandlats på ett annat
lämpligt sätt mot barkborrar,

eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Dendroctonus micans Kugelan.

14.2. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del B punkt 14.1 som är avsedda
att tillämpas på bark, ett officiellt uttalande om att
sändningen:

EL, IE, UK

a) har gasats eller behandlats på ett annat
lämpligt sätt mot barkborrar,

eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Ips amitinus Eichhof.

14.3. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del B punkterna 14.1 och 14.2
som är avsedda att tillämpas på bark, ett officiellt
uttalande om att sändningen:

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

a) har gasats eller behandlats på ett annat
lämpligt sätt mot barkborrar,

eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Ips cembrae Heer.

14.4. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Utan att det sagda begränsar de stadganden enligt
bilaga IV del B punkterna 14.1, 14.2 och 14.3
som är avsedda att tillämpas på bark, ett officiellt
uttalande om att sändningen:
a) har gasats eller behandlats på ett annat

lämpligt sätt mot barkborrar,
eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IE, UK

14.5. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3
och 14.4 som är avsedda att tillämpas på bark, ett
officiellt uttalande om att sändningen:
a) har gasats eller behandlats på ett annat

lämpligt sätt mot barkborrar,
eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Ips sexdentatus Börner.

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

14.6. Lös bark av barrträd
(Coniferales)

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3,
14.4 och 14.5 som är avsedda att tillämpas på
bark, ett officiellt uttalande om att sändningen:
a) har gasats eller behandlats på ett annat

lämpligt sätt mot barkborrar,

IE, UK



eller
b) härstammar från områden som har visat sig

fria från Ips typographus Heer.

14.9 Lös bark av Castanea Mill. Ett officiellt uttalande om att:
a) den lösa barken har sitt ursprung i områden

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

eller

CZ, IE, SE, UK

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

15. Plantor av Larix Mill. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga IV del A II
punkt 5 samt bilaga IV del B punkterna 7, 8, 9,
10, 11, 12 och 13 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att växterna har
producerats i plantskola och att produktionsstället
är fritt från Cephalcia lariciphila (Klug.).

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

16. Plantor av Pinus L., Picea A.
Dietr., Larix Mill., Abies Mill. och
Pseudotsuga Carr. för plantering, dock
inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2 och 9, bilaga IV del A II punkt
4 samt bilaga IV del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 och 15 som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att växterna har
producerats i plantskola och att produktionsstället
är fritt från Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet.

IE, UK (Nordirland)

16.1 Växter av PinusL. för plantering,
dock inte frukter och frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV del A II
punkt 4 och 5 samt bilaga IV del B punkterna 7,
8, 9, 10, 11, 12 och 16 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att
a) växterna under hela sin livstid har odlats på

produkstionsplatser i länder där
Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller inte har påvisats,

eller
b) växterna har under hela sin livstid odlats i ett

område som av den nationella
växtskyddsmyndigheten, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt
från Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller,

eller
c) växterna har producerats i plantskolor vilka,

liksom deras närmaste omgivning, befunnits
vara fria från Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller på grungval av

UK



officiella kontroller och officiella
undersökningar som utförts vid lämpliga
tidpunkter,

eller
d) växterna har under sin hela livstid odlats på

en plats som varit fullständigt fysiskt
skyddad mot introduktion av Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller och har
kontrollerats vid lämpliga tidpunkter och
befunnits vara fria från Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller.

18. Plantor av Picea A. Dietr. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 1, bilaga IV del A I
punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga IV del A II
punkt 5 samt bilaga IV del B punkterna 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 och 16 som är avsedda att tillämpas
på växter, ett officiellt uttalande om att växterna
har producerats i plantskola och att
produktionsstället är fritt från Gilpinia hercyniae
(Hartig.).

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

19. Plantor av Eucalyptus l'Herit.,
dock inte frukter och frön

Ett officiellt uttalande om att växterna:
a) är fria från jord och att de har behandlats mot

Gonipterus scutellatus Gyll.,
eller

EL, PT (Azorerna)

b) härstammar från områden som har visat sig
fria från Gonipterus scutellatus Gyll.

19.1. Växter av Castanea Mill.
avsedda för plantering

Utan att det sägda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 2 och bilaga IV del A
I punkterna 11.1 och 11.2 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att,
a) växterna har odlats under sin hela livstid på

produktionsplatser i länder där Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr inte förekommer,

eller
b) växterna har odlats under sin hela livstid på

ett område som av den nationella
växtskyddsorganisationen, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt
från Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr,

eller
c) växterna har odlats under sin hela livstid i de

skyddade zoner som anges i den högra
kolumnen

CZ, IE, SE, UK

20.1. Knölar av Solanum tuberosum L.
för plantering

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkterna 10 och 11, bilaga
IV del A I punkterna 25.1, 25.2, 25.3, 25,4, 25.5
och 25.6 samt bilaga IV del A II punkterna l8.1,
18.2, 18.3, 18.4 och 18.6 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om att
knölarna

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

a) har odlats i ett område där beet necrotic
yellow vein virus på beta inte har iakttagits,
eller

b) har odlats på fält eller odlingssubstrat som



består av jord, som har visat sig fri från beet
necrotic yellow vein virus eller som officiellt
har undersökts med lämpliga metoder och
befunnits fri från denna organism

eller
c) har rentvättats från jord.

20.2 Stamknölar av Solanum
tuberosum L., dock inte sådana som
anges i bilaga IV B punkt 20.1

a) Sändningen eller partiet får inte innehålla mer
än 1 viktprocent jord,

eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

b) stamknölarna ska vara avsedda för
bearbetning vid anläggningar som har
officiellt godkänd avfallshantering vilket gör
att det inte finns risk för spridning av beet
necrotic yellow vein virus.

20.3 Utomhusodlade växter med
rötter, planterade eller avsedda för
plantering

Det ska finnas bevis på att växterna har sitt
ursprung på ett fält som har bevisats vara fritt från
Globodera pallida (Stone) Behrens.

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

20.4. Utonhusodlade växter med
rötter, planterade eller avsedda för
plantering

Det ska finnas bevis på att växterna har sitt
ursprung på ett fält som har påvisats vara fritt från
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

PT (Azorerna)

20.5. Växter av Prunus L. för
plantering, dock inte frön

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkterna 9 och 18 samt
bilaga IV del A I punkterna 19.2, 23.1 och 23.2
samt bilaga IV del A II punkterna 12 och 16, som
är avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande att
a) växterna under hela sin livstid har odlats på

produkstionsplatser i länder där
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. inte har påvisats,

eller
b) växterna under hela sin livstid har odlats i ett

område som av den nationella
växtskyddsmyndigheten, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt
från Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.,

eller
c) växterna härstammar i direkt led från

moderplantor som inte har uppvisat några
symtom på Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. under den
senast avslutade växtperioden,
och
att inga symtom på Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al.har
iakttagits på växterna på produktionsplatsen
sedan början av den senaste avslutade
växtperioden,

eller
d) när det gäller växter av Prunus laurocerasus

L. och prunus lusitanica L. för vilka det
framgår av förpackningen eller på annat sätt,
att de är avsedda för direkt försäljning till
slutkonsumenter som inte odlar växter

UK



yrkesmässigt, att inga symtom på
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. har iakttagits på växterna på
produktionsplatsen sedan början av den
senaste avslutade odlingssäsongen.

21. Växter och levande pollen för
pollinering av Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,

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

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

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

eller
b) växterna har sitt ursprung i länder utanför EU

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

eller
c) växterna har sitt ursprung i kantonen Valais i

Schweiz
eller
d) växterna har sitt ursprung i de skyddade

zoner som anges i den högra kolumnen,
eller
e) växterna har producerats eller, om de flyttats

till en ’buffertzon’, bevarats och skötts under
minst sju månader (som omfattar perioden 1
april - 31 oktober) av hela den senaste
växtperioden på ett fält,

EE, ES (utom de
självstyrande regionerna
Andalusien, Aragonien,
Kastilien-La Mancha,
Kastilien-León,
Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra och Rioja,
samt provinsen Guipuzcoa
(Baskien), Garrigues,
Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià och Urgell
(comarcas) i provinsen
Lleida (Communidad
autonoma Catalunya),
L’Alt Vinalopò och El
Vinalopò Mitjà (comarcas)
i provinsen Alicante samt
kommunerna Alborache
och Turís i provinsen
Valencia ( Communidad
Valenciana)),  FI, FR
(Korsika), IE (utom
Galway), IT (**), LT
(utom kommunerna Babtai
och Kėdainiai (regionen
Kaunas)), LV, PT, SI
(utom regionerna
Gorenjska, Koroška,
Maribor och Notranjska
samt kommunerna
Lendava och Renče-
Vogrsko (söder om
motorvägen H4)), SK
(utom

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

distriktet Dunajská Streda),
Hronovce och Hronské
Kl'ačany (distriktet
Levice), Dvory nad
Žitavou (regionen Nové
Zámky),  Málinec
(distriktet Poltár), Hrhov
(distriktet  Rožňava),
Vel'ké Ripňany  (distriktet

ska officiella kontroller göras minst en
gång vid den lämpligaste tidpunkten sedan

Topol'čany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš,



början av den senaste hela växtperioden, i
den del av zonen som inte omfattar fältet
och en kringliggande zon med 500 meters
bredd; alla värdplantor som visar symptom
på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
bör avlägsnas omedelbart. Resultaten av
dessa kontroller ska tillhandahållas
kommissionen och övriga medlemsstater
senast den 1 maj varje år, och

Svätuše och Zatín
(distriktet Trebišov)), UK
(Nordirland, dock inte
Ballinran Upper townland,
Carrigenagh Upper
townland, Ballinran
townland och Carrigenagh
townland i County Down
och valområdet Dunmurry
Cross i Belfast i County
Antrim, samt Isle of Man
och Kanalöarna).

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

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

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

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

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

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

21.1 Växter av Vitis L., dock inte
frukter och frön

Utan att det sagda begränser förbjudet enligt
bilaga III del A punkt 15 mot införsel av växter av
Vitis L. utom frukter från tredjeländer (utom
Schweiz) till unionen, ett officiellt uttalande om
att växterna:
a) har sitt ursprung i deskyddade zoner som

anges i den högra kolumnen,
eller

CY

b) har genomgått en lämplig behandling för att
säkerställa att de är fria från Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) enligt en metod som
godkänts i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 18.2 i rådets direktiv
2000/29/EG.



21.2 Frukter av Vitis L. Frukten ska vara fri från blad och ett officiellt
uttalande om att frukten:

CY

a) har sitt ursprung i ett område som har
påvisats vara fritt från Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch),

eller
b) har odlats på ett produktionsställe som har

påvisats vara fritt från Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) vid officiella kontroller som
utförts under de två senaste avslutade
växtperioderna,

eller
c) har genomgått gasning eller annan lämplig

behandling mot Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch).

21.3 Från den 15 mars till den 30 juni,
bikupor

Det ska finnas dokumenterade bevis för att
bikuporna
a) har sitt ursprung i länder utanför EU som är

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

eller
b) har sitt ursprung i kantonen Valais i Schweiz,
eller
c) har sitt ursprung i de skyddade zoner som

anges i den högra kolumnen,
eller
d) har genomgått lämplig karantän innan de

flyttas.

EE, ES (utom de
självstyrande regionerna
Andalusien, Aragonien,
Kastilien-La Mancha,
Kastilien-León,
Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra och Rioja,
samt provinsen Guipuzcoa
(Baskien), Garrigues,
Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià och Urgell
(comarcas) i provinsen
Lleida (Communidad
autonoma Catalunya),
L’Alt Vinalopò och El
Vinalopò Mitjà (comarcas)
i provinsen Alicante samt
kommunerna Alborache
och Turís i provinsen
Valencia ( Communidad
Valenciana)),  FI, FR
(Korsika), IE (utom
Galway), IT (**), LT
(utom kommunerna Babtai
och Kėdainiai (regionen
Kaunas)), LV, PT, SI
(utom regionerna
Gorenjska, Koroška,
Maribor och Notranjska
samt kommunerna
Lendava och Renče-
Vogrsko (söder om
motorvägen H4)), SK
(utom
distriktet Dunajská Streda),
Hronovce och Hronské
Kl'ačany (distriktet
Levice), Dvory nad
Žitavou (regionen Nové
Zámky),  Málinec
(distriktet Poltár), Hrhov



(distriktet  Rožňava),
Vel'ké Ripňany  (distriktet
Topol'čany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše och Zatín
(distriktet Trebišov)), UK
(Nordirland, dock inte
Ballinran Upper townland,
Carrigenagh Upper
townland, Ballinran
townland och Carrigenagh
townland i County Down
och valområdet Dunmurry
Cross i Belfast i County
Antrim, samt Isle of Man
och Kanalöarna).

21.4. Växter av Palmae för plantering,
där stammens diameter vid basen är
större än 5 cm, och som hör till
släktena Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth,
Livistona R.Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus
H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 17 samt bilaga IV del
A I punkterna 37 och 37.1 samt bilaga IV del A II
punkt 19.1 som är avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande att växterna
a) under hela sin livstid har odlats på

produktionsplatser i länder där Paysandisia
archon (Burmeister) inte förekommer,

eller
b) under hela sin livstid har odlats i ett område

som av den nationella
växtskyddsmyndigheten, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddåtgärder, har fastställts vara fritt
från Paysandisia archon (Burmeister),

eller
c) under en period på minst två år före exporten

eller förflyttningen har odlats på en
produktionsplats
- som har registrerats och övervakas av

den nationella växtskyddsmyndigheten
i ursprungslandet,
och

- där växterna varit placerade på en plats
som har varit fullständigt fysiskt
skyddad mot introduktion av
Paysandisia archon (Burmeister),
och

- där inga tecken på Paysandisia archon
(Burmeister) har iakttagits vid tre
officiella kontroller per år som utförts
vid lämpliga tidpunkter, inklusive
omelbart före förflyttningen från denna
produktionsplats.

IE, MT, UK

21.5. Växter av Palmae för plantering,
där stammens diameter vid basen är
större än 5 cm, och som hör till
följande släkterna och arterna: Areca
catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. & H.
Wendl., Borassus flabellifer L.,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga III del A punkt 17 samt bilaga IV del
A I punkterna 37 och 37.1 samt bilaga IV del A II
punkt 19.1 som är avsedda att tillämpas på växter,
ett officiellt uttalande att växterna
a) under hela sin livstid har odlats på

produktionsplatser i länder där

IE, PT (Azorerna), UK



Brahea armata S. Watson, Brahea
edulis H. Wendl., Butia capitata
(Mart.) Becc., Calamus merrillii
Becc., Caryota maxima Blume,
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.,
Chamaerops humilis L., Cocos
nucifera L., Copernicia Mart.,
Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea fosteriana Becc.,
Jubaea chilensis (Molina) Baill.,
Livistona australis C. Martius,
Livistona decora (W. Bull) Dowe,
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata
Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien,
Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix
theophrasti Greuter, Pritchardia
Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis
Jum. & H. Perrier, Roystonea regia
(Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto
(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,
Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman, Trachycarpus fortunei
(Hook) H. Wendl. och Washingtonia
Raf.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) inte
förekommer,

eller
b) under hela sin livstid har odlats i ett område

som av den nationella
växtskyddsmyndigheten, i enlighet med
relevanta internationella standarder för
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt
från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

eller
c) under en period på minst två år före exporten

eller förflyttningen har odlats på en
produktionsplats
- som har registrerats och övervakas av

den nationella växtskyddsmyndigheten
i ursprungslandet,
och

- där växterna varit placerade på en plats
som har varit fullständigt fysiskt
skyddad mot inrtoduktion av
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
och

- där inga tecken på Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) har iakttagits vid
tre officiella kontroller per år som
utförts vid lämpliga tidpunkter,
inklusive omedelbart före
förflyttningen från denna
produktionsplats.

22. Växter av Allium porrum L.,
Apium L., Beta L., dock inte de som
anges i bilaga IV del B punkt 25 och

a) Sändningen eller partiet får inte innehålla mer
än 1 viktprocent jord,

eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

växter avsedda som foder, växter av
Brassica napus L., Brassica rapa L.,
Daucus L., dock inte växter för
plantering

b) växterna ska vara avsedda för bearbetning vid
anläggningar som har officiellt godkänd
avfallshantering vilket gör att det inte finns
risk för spridning av beet necrotic yellow
vein virus.

23. Växter av Beta vulgaris L. för
plantering, dock inte frön

a) Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A I punkterna 35.1 och
35.2, bilaga IV del A II punkt 25 och bilaga
IV del B punkt 22 som är avsedda att
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande om
att:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

aa) växterna har undersökts officiellt och
individuellt och befunnits fria från beet
necrotic yellow vein virus på beta,
eller
bb) växterna har odlats från frön som
uppfyller kraven enligt bilaga IV del B
punkt 27.1 och 27.2, och
- växterna har odlats i områden där beet

necrotic yellow vein virus inte
förekommer, eller

- växterna har odlats i jord, eller på
odlingssubstrat, som officiellt har
undersökts med lämpliga metoder och
befunnits fria från beet necrotic yellow



vein virus,
och
- växterna har provtagits och provet har

undersökts och befunnits fritt från beet
necrotic yellow vein virus,

b) varje organisation eller forskningsinrättning
som är innehavare av materialet ska meddela
medlemsstatens behöriga
växtskyddsmyndighet om det innehavda
materialet.

24.1 Icke-rotade sticklingar av
Euphorbia pulcherrima Willd., för
plantering

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A I punkt 45.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att

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

a) de icke-rotade sticklingarna har sitt ursprung
i ett område där det är känt att Bemisia tabaci
Genn. inte förekommer (europeiska
populationer),

eller
b) inga tecken på Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) har iakttagits vare
sig på sticklingarna eller de växter som
sticklingarna kommer ifrån och som förvarats
eller producerats på produktionsstället, vid de
officiella kontroller på detta produktionsställe
som utförts minst var tredje vecka under
dessa växters hela produktionsperiod,

eller
c) i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) har påvisats på
produktionsstället att de sticklingar och
växter som sticklingarna tagits från som
förvarats eller producerats på detta ställe har
genomgått en lämplig behandling för att
garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn.
(europeiska populationer) och
produktionsstället har därefter befunnits vara
fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer) genom tillämpning av lämpliga
förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci
Genn. (europeiska populationer) både vid de
officiella kontroller som utförts varje vecka
under de tre veckor som föregått
förflyttningen från detta produktionsställe och
vid övervakningen under den perioden. Av de
veckovis utförda kontrollerna ska den senaste
utföras omedelbart före förflyttningen.

24.2 Växter av Euphorbia
pulcherrima Willd. för plantering,
dock inte:

- frön,

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A I punkt 45.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att:

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

- sådana där det framgår av
förpackningen, blommans
(eller högbladens) utveckling
eller något annat att de är
avsedda för försäljning till
slutkonsumenter som inte odlar
växter yrkesmässigt,

a) växterna har sitt ursprung i ett område där det
är känt att Bemisia tabaci Genn. inte
förekommer (europeiska populationer),

eller
b) inga tecken på Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) har iakttagits på
växter på produktionsstället vid officiella



- de som anges i 24.1
kontroller som utförts minst en gång var
tredje vecka under de nio veckor som
föregick saluföringen,

eller,
c) i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) har påvisats på
produktionsstället har de växter som hållits
eller producerats på detta ställe genomgått en
lämplig behandling för att garantera frånvaro
av Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer) och produktionsstället har
därefter befunnits vara fritt från Bemisia
tabaci Genn. (europeiska populationer)
genom tillämpning av lämpliga förfaranden
för utrotning av Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) både vid de
officiella kontroller som utförts varje vecka
under de tre veckor som föregått
förflyttningen från detta produktionsställe och
vid övervakningen under den perioden. Av de
veckovis utförda kontrollerna ska den senaste
utföras omedelbart före förflyttningen,

och
d) det finns bevis på att växterna har producerats

från sticklingar som
da) har sitt ursprung i ett område där det är
känt att Bemisia tabaci Genn. inte
förekommer (europeiska populationer),

eller
db) har odlats på ett produktionsställe där
inga tecken på Bemisia tabaci Genn. har
iakttagits (europeiska populationer) vid
officiella kontroller som utförts minst en
gång var tredje vecka under dessa växters
hela produktionsperiod,
eller
dc) i de fall då Bemisia tabaci Genn.
(europeiska populationer) har påvisats på
produktionsstället har växter som förvarats
eller producerats på detta ställe genomgått
en lämplig behandling i syfte att garantera
frånvaro av Bemisia tabaci Genn. och
produktionsstället har därefter befunnits vara
fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer) genom tillämpning av
lämpliga förfaranden för utrotning av
Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer) både vid de officiella
kontroller som utförts varje vecka under de
tre veckor som föregått förflyttningen från
detta produktionsställe och vid
övervakningen under den perioden. Av de
veckovis utförda kontrollerna ska den
senaste utföras omedelbart före
förflyttningen.

24.3 Växter av Begonia L. för
plantering, dock inte frön, stamknölar
och jordknölar, och växter av
Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A I punkt 45.1 som är
avsedda att tillämpas på växter, ett officiellt
uttalande om att:

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



L., Mandevilla Lindl. och Nerium
oleander L. för plantering, dock inte
frön

a) växterna har sitt ursprung i ett område där det
är känt att Bemisia tabaci Genn. inte
förekommer (europeiska populationer),

eller
b) inga tecken på Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) iakttagits på växter
på produktionsplatsen vid officiella kontroller
som utförts minst en gång var tredje vecka
under de nio veckor som föregick
saluföringen,

eller
c) i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn.

(europeiska populationer) har påvisats på
produktionsplatsen har de växter som
förvarats eller producerats på detta ställe
genomgått en lämplig behandling för att
säkerställa att de är fria från Bemisia tabaci
Genn. (europeiska populationer) och
produktionsplatsen har därefter befunnits
vara fritt från Bemisia tabaci Genn.
(europeiska populationer) genom tillämpning
av lämpliga förfaranden för utrotning av
Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer) både vid de officiella kontroller
som utförts varje vecka under de tre veckor
som föregått förflyttningen från denna
produktionsplats och vid övervakningen
under den perioden,
eller

d) för de växter där det framgår av
förpackningen, deras blomsterutveckling eller
på annat sätt, att de är avsedda för direkt
försäljning till slutkonsumenter, som inte
odlar växter yrkesmässigt, att växterna
genomgått officiell kontroll och befunnits
vara fria från Bemisia tabaci Genn.
(europeiska populationer) omedelbart före
förflyttningen.

25. Växter av Beta vulgaris L. för
industriell bearbetning

Ett officiellt uttalande om att

a) växterna transporteras på ett sådant sätt att
det säkerställs att ingen risk för spridning av
beet necrotic yellow vein virus föreligger och
att de ska levereras till bearbetningsföretag
med officiellt godkänd avfallshantering så att
spridning av beet necrotic yellow vein virus
förhindras,

eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

b) växterna har vuxit i ett område där det är känt
att beet necrotic yellow vein virus inte
förekommer.

26. Jord och osteriliserade
restprodukter från betor (Beta vulgaris
L.)

Ett officiellt uttalande om att jord och
restprodukter
a) har behandlats för att förhindra spridning av

beet necrotic yellow vein virus,
eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

b) är avsedda att transporteras bort för officiellt



godkänd avfallshantering,
eller
c) kommer från växter av Beta vulgaris som har

vuxit i ett område där det är känt att beet
necrotic yellow vein virus inte förekommer.

27.1. Frön av sockerbeta och foderbeta
av arten Beta vulgaris L.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning
om handel med betutsäde (114/00) som är
avsedda att tillämpas på frön, ett officiellt
uttalande om att:
a) fröna i kategorin basutsäde eller

certifikatutsäde uppfyller de villkor som
fastställs i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om handel med betutsäde
(114/00),

eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

b) om fröet inte slutligt har kontrollerats
- det uppfyller villkoren i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om
handel med betutsäde (114/00), och
- är avsett för industriell förädling som
uppfyller villkoren i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om
handel med betutsäde (114/00) till
förädlingsanläggningar med ett godkänt och
kontrollerat avfallshanteringssystem för att
förhindra spridning av beet necrotic yellow
vein virus på beta,

c) fröet härstammar från växter som har odlats
på ett område som befunnits fritt från beet
necrotic yellow vein virus på beta.

27.2 Grönsaksutsäde av arten Beta
vulgaris L.

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning
om handel med utsäde av köksväxter (113/00)
som är avsedda att tillämpas på växter, ett
officiellt uttalande om att:

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

a) högst 0,5 % av vikten hos ett behandlat
utsäde inte är grobar och, i fråga om ett
pelleterat frö, att detta procenttal inte
överskrids före pelleteringen,

eller
b) i fråga om ett obehandlat utsäde:

- det officiellt ska packas på ett sätt som
garanterar att det inte finns någon risk för
spridning av beet necrotic yellow vein virus,

och
- det är avsett för industriell förädling som
uppfyller kraven i punkt a) och har
levererats till en förädlingsanläggning med
ett officiellt godkänt och kontrollerat
avfallshanteringssystem för att förhindra
spridning av beet necrotic yellow vein virus,

eller
c) utsädet härstammar från växter som har odlats

på ett område som befunnits fritt från beet
necrotic yellow vein virus.

28. Frön av Gossypium spp. Ett officiellt uttalande om att EL



a) fröna har syrabehandlats för att avlägsna
bomullsavfall,

och
b) inte ett enda symptom på Glomerella gossypii

Edgerton har iakttagits på produktionsstället
efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden och ett representativt prov har
undersökts och visat sig fritt från denna
organism.

28.1. Frön av Gossypium spp. Ett officiellt uttalande om att fröna har
syrabehandlats för att avlägsna bomullsavfall.

EL, ES (Andalusia,
Katalonien, Estremadura,
Murcia, Valencia)

29. Frön av Mangifera spp. Ett officiellt uttalande om att fröna härstammar
från områden som har visat sig fria från
Sternochetus mangifera Fabricius.

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

30. Begagnade jordbruksmaskiner a) Maskinerna ska vara rengjorda och fria från
jord och växtrester då de tas in till
produktionsställen där det odlas betor,

eller

FI, FR (Bretagne), IE, PT
(Azorerna), UK
(Nordirland)

b) maskinerna ska komma från ett område där
det är känt att beet necrotic yellow vein virus
inte förekommer.

31. Frukter av Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. och deras
hybrider med ursprung i BG, CY, ES,
FR (utom Korsika), GR (regiondelarna
Argolis och Chania), HR, IT,PT eller
SI

Utan att det sagda begränsar de bestämmelser
enligt bilaga IV del A II punkt 30.1 om att
förpackningarna ska vara ursprungsmärkta,

EL (utom regiondelarna
Argolis och Chania), MT,
PT (utom Algarve och
Madeira).

a) frukten ska vara fri från stjälkar och blad,
eller
b) i de fall frukterna har stjälkar och blad ska de

åtföljas av ett officiellt uttalande som anger
att frukten är packad i stängda behållare som
är officiellt förseglade och som ska förbli
förseglade under transporten genom ett
område som är skyddat vad avser dessa
frukter och ska bära ett speciellt kännetecken
som ska återges på växtpasset.

32. Växter av Vitis L., dock inte
frukter och frön

Utan att det sagda begränser de bestämmelser
enligt bilaga III A 15, bilaga IV A II 17 och
bilaga IV B 21.1, som är avsedda att tillämpas på
växter, ett officiellt uttalande om att växterna
a) har sitt ursprung i och har odlats på en

produktionsplats i ett land där Grapevine
flavescence dorée MLO, inte förekommer,

eller
b)   har sitt ursprung i och har odlats på en

produktionsplats i ett område som fastställts
vara fritt från Grapevine flavescence dorée
MLO av den nationella
växtskyddsorganisationen enligt relevanta
internationella standarder,

 eller
c) har sitt ursprung i och har odlats i CZ, FR

(Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie

CZ, FR (Alsace,
Champagne-Ardenne,
Picardie [departementet
Aisne], Île-de-France
[kommunerna Citry,
Nanteuil-sur-Marne och
Saâcy-sur-Marne] och
Lorraine), IT (Apulien,
Basilicata och Sardinien)



[departementet Aisne], Île-de-France
[kommunerna Citry, Nanteuil-sur-Marne och
Saâcy-sur-Marne] och Lorraine) eller IT
(Apulien, Basilicata och Sardinien),

eller
cc)  har sitt ursprung och har odlats i Schweiz

(utom kantonen Ticino och Misoxdalen),
eller

d) har sitt ursprung i och har odlats på en
produktionsplats där
   aa) inga symptom på Grapevine

flavescence dorée MLO har påvisats
hos moderplantorna sedan börjar av de
senaste två avslutande växtperioderna,

och
 bb) antingen

 i) där inga symptom på Grapevine
flavescence dorée MLO har påvisats
hos växterna på produktionsplatsen,
eller
 ii) där växterna har genomgått
behandling med hett vatten med en
temperatur på minst 50ºC under minst
45 minuter för eliminering av
Grapevine flavescence dorée MLO

33. Växter av Castanea Mill., dock
inte växter i vävnadskultur, frukter
och frön

Utan att det sagna begränser de bestämmelser som
enligt bilaga III A punkt 2, bilaga IV A del I
punkterna 11.1 och 11.2, som är avsädda att
tillämpas på växterna, ett officiellt uttalande om
att,
a) växterna har odlats under hela sin livstid på

produktionsplatser i länder där Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu inte förekommer,

eller
b) växterna har odlats hela sin livstid i ett

område som av den nationella
växtskyddsorganisationen, i enlighet med
relevanta internationella standarder fös
fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt
från Dryocosmus kuriphilus Yasamatsu,

eller
c) växterna har odlats under hela sin livstid i de

skyddade zoner som anges i den högra
kolumnen.

IE, UK

(**) IT: Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien,
Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardiet )(förutom provinserna Mantua, Milano, Sondrio och Varese], Marche,
Molise, Piemonte (utom kommunerna Busca, Centallo och Tarantasca i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien, Toskana,
Umbrien och Venetien (förutom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano och Vescovana i provinsen Padua, och området söder om motorväg A4 i provinsen
Verona)).

___________



BILAGA V

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL SOM MÅSTE GENOMGÅ EN
VÄXTSKYDDSKONTROLL

Del A

FÖREMÅL MED URSPRUNG I EU SOM MÅSTE GENOMGÅ EN VÄXTSKYDDSKONTROLL PÅ
PRODUKTIONSPLATSEN OCH SOM SKALL ÅTERFÖLJAS AV ETT VÄXTPASS

I Föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för hela EU

1. Växter, växtprodukter och andra föremål

1.1. Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., dock inte Prunus laurocerasus L. och
Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., avsedda för plantering, dock inte frön.

1.2. Växter av Beta Vulgaris L. och Humulus lupulus L., avsedda för plantering, dock inte frön.

1.3. Växter av Solanum L. som bildar stoloner och knölar samt hybrider av dessa, avsedda för plantering.

1.4. Växter av Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, Casimiroa La Llave, Clausena
Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. samt Vitis L., dock inte frukter och frön.

1.5. Utan att det sagda begränsar de stadganden enligt punkt 1.6, växter av Citrus L. och hybrider av dessa, dock inte
frukter och frön.

1.6. Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och deras hybrider, med stjälkar och blad.

1.7. Trä* om det
 a) helt eller delvis erhållits från släktet Platanus L., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll,
och
b) motsvarar en av följande beskrivningar som är fastställda i bilaga I del II till rådets förordning (EEG) nr

2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan:

KN-nummer Varubeskrivning
4401 12 00 Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippar eller

liknande.
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån.
 4401 40 90 Träavfall (dock inte sågspån), inte agglomererat

ex 4403 12 00 Obearbetat lövträ, som är behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, dock inte barkat eller befriat från splintved eller  grovt sågat.

ex 4403 99 00 Obearbetat lövträ (dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.),
björk (Betula spp.), poppel och asp (Populus spp.) eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med
målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel.

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

ex 4407 99 Lövträ (dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer
spp.), korsbärsträ (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller poppel
och asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till
skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm.

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



2. Växter, växtprodukter och andra föremål som säljs eller överlåts till aktörer som bedriver yrkesmässig
växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är tänkta för försäljning till
slutkonsumenten.

2.1. Växter för plantering dock inte frön, från släktena: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp.,
Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul.,
Dianthus L. samt dess hybrider, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alla sorters hybrider från
New Guinea av Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr.,
Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. och andra örtartade växter, dock
inte växter av familjen Gramineae, för plantering, dock inte lökar, rotknölar, jordstammar, frön och stamknölar.

2.2. Växter av Solanaceae, andra än de som avses i punkt 1.3, för plantering, dock inte frön.

2.3 Växter av Araceae, Merantaceae, Musaceae, Persea spp. och Streliziaceae rotade eller med fastsittande eller
åtföljande växtmedium.

2.3.1. Växter av Palmae avsedda för plantering, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som hör till
släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. och Washingtonia Raf.

2.4. Frön och lökar av arter Allium ascalonicum L., Allium cepa L. och Allium schoenaprasum L. avsedda för plantering
samt växter av arten Allium porrum L. avsedda för plantering, frön av arten Medicago sativa L.,  - utsäde av arter
Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. och släktet Phaseolus L.

3. Lökar, stamknölar, rotknölar och jordstammar för plantering som har producerats av registrerade producenter och
som säljs till personer som bedriver yrkesmässig växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra
föremål som säljs till konsumenten, och för vilka myndigheten garanterar att produktionen är klart åtskild från
produktionen av Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ’Golden Yellow’, Dahlia spp., Galanthus
L., Galtonia candicans (Baker) Decne, miniatyrsorter och hybrider av släktet Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus
callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. och Gladiolus tubergenii
hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia
Adams, Scilla L., Tigridia Juss, Tulipa L.

II Föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta for vissa skyddade zoner och
som ska åtföljas av ett växtpass som är giltigt för den berörda zonen när de förs in i eller flyttas
genom den zonen

Utöver det som bestäms om de föremål som avses i del I

1. Växter, växtprodukter och andra föremål

1.1. Växter av Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr.

1.2. Växter av Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus spp., dock inte Quercus suber, och Ulmus
L. för plantering, dock inte frön.

1.3. Växter av Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L., Sorbus L och Vitis L., dock inte frukter och frön.

1.3.1. Växter av Palmae för plantering, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som hör till följande
släkter och arter: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb.) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex
Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea
forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H.



Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans, Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl,. Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

1.4. Levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. och Sorbus L.

1.5. Knölar av Solanum tuberosum L., för plantering.

1.6 Växter av Beta vulgaris L. för industriell bearbetning.

1.7 Jord och osteriliserade restprodukter från betor (Beta vulgaris L.).

1.8. Frön av Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium spp. och Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frukter (fröhus) av Gossypium spp. och orensad bomull, frukter av Vitis L.

1.10. Trä* om det
a) helt eller delvis har erhållits från
- barrträd (Coniferales), dock inte barkfritt trä,
- Castanea Mill., dock inte barkfritt trä,
- Platanus L., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll,
och
b) motsvarar en av de följande beskrivningar som är fastställda i bilaga I del II till rådets förordning (EEG) nr

2658/87:

KN-nummer Varubeskrivning
4401 11 00 Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippar eller

liknande.
4401 12 00 Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippar eller

liknande.
4401 21 00 Barrträ i form av flis eller spån.
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån.
 4401 40 90 Träavfall (dock inte sågspån), inte agglomererat .

ex 4403 11 00 Obearbetat barrträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat.

ex 4403 12 00 Obearbetat lövträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat.

ex 4403 21 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm.

ex 4403 22 00 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst 15 cm.

ex 4403 23 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.) inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm.

ex 4403 24 00 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.) inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst
15 cm.

ex 4403 25 Obearbetat barrträ, dock inte av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller grann
(Picea spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm.

ex 4403 26 00 Obearbetat barrträ, dock inte av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) och grann
(Picea spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de



med en största diameter på minst 15 cm.
ex 4403 99 00 Obearbetat lövträ ([dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.),

björk (Betula spp.), poppel och asp (Populus spp.) eller eucalyptus ((Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med
målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel.

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

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

ex 4407 99 Lövträ ([dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer
spp.), körsbärsträ (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller poppel
och asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm

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

1.11. Lös bark av Castanea Mill. och barrträd (Coniferales).

2. Växter, växtprodukter och andra föremål som säljs eller överlåts till aktörer som bedriver yrkesmässig
växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är tänkta för försäljning till
slutkonsumenten.

2.1 Växter av Begonia L. för plantering, dock inte frön, rotknölar eller stamknölar, och växter av Dipladenia A. DC.,
Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. och Nerium oleander L. för plantering, dock
inte frön.

__________



DEL B

FÖREMÅL SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU OCH SOM MÅSTE GENOMGÅ EN
VÄXTSKYDDSKONTROLL I URSPRUNGS- ELLER AVSÄNDARLANDET OCH SOM SKALL

ÅTFÖLJAS AV ETT INTYG OM VÄXTERS SUNDHET

I Föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för hela EU
1. Växter för plantering, dock inte frön men dock inklusive frön av Cruciferae, Gramineae och Trifolium spp.
med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay, och frön av släktena Triticum,
Secale och x Triticosecale från Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta
staterna, och frön av Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf. och hybrider av dessa, Capsicum spp,
Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea
mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenaprasum L., Phaseolus L.

2. Växtdelar, dock inte frukter och frön, av
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait,
Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. och snittblommor av familjen Orchidaceae,
- barrträd (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., med ursprung i Förenta staterna eller Kanada,
- Prunus L., med ursprung i icke-europeiska länder,
- snittblommor av Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., och Trachelium L., med
ursprung i icke-europeiska länder,
- bladgrönsaker av Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. och Eryngium L.,
- blad av Manihot esculenta Crantz,
- avskurna grenar av Betula L., med eller utan bladverk,
- avskurna grenar av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshuriga Maxim., Ulmus davidiana
Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med eller utan bladverk, med ursprung i Förenta staterna,
Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan,
- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrilia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. och Zanthoxylum
L.

2.1. Växtdelar, dock inte frukter men inklusive fröer, av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl.,
Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf., Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth.,
Clausena Burm., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle,Severinia
Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. och Vepris Comm.

3. Frukter och bär av
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Microcitrus Swingle, Naringi Adans, Swinglea Merr.samt deras
hybrider, Momordica L., Solanum lycopersicum L. och Solanum melongena L.,
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L.,
Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. med ursprung i icke-europeiska länder
- Capsicum L.
- Punica granatum L. med ursprung i länder på den afrikanska kontinenten, Kap Verde, Sankt Helena,
Madagaskar, Réunion, Mauritius och Israel.

4. Knölar Solanum tuberosum L.

5. Lös bark av
- barrträd (Coniferales) med ursprung i icke-europeiska länder,
- Acer saccharum Marsh., Populus L. och Quercus L., dock inte Quercus suber L.
- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch och Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc. med ursprung i Japan, Kanada, Kina,  Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea,
Taiwan och Förenta staterna.
- Betula L., med ursprung i Kanada och Förenta staterna

6. Trä* om det



a) helt eller delvis erhållits från en av nedanstående ordningar, släkten eller arter, undantaget
träförpackningsmaterial enligt bilaga IV del A avsnitt I punkt 2:
- Quercus L., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll, med ursprung i Förenta
staterna, med undantag av trä som motsvarar beskrivningen enligt b under KN-nummer 4416 00 00 och
för vilket det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en
minimitemperatur på 176°C har uppnåtts under 20 minuter,
- Platanus L., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll, med ursprung i Armenien,
Förenta staterna eller Schweiz,
- Populus L., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll, med ursprung i länder på den
amerikanska kontinenten,
- Acer saccharum Marsh., inklusive trä som inte har sin naturliga rundade yta i behåll, med ursprung i
Förenta staterna eller Kanada,
- barrträd (Coniferales), även  trä som  inte har sin naturliga rundade yta i behåll, med ursprung i icke-
europeiska länder, Kazakstan, Ryssland eller Turkiet,
- Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch och
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med
ursprung i Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea, Taiwan och Förenta
staterna
- Betula L., inklusive trä som inte har sin naturliga  rundade yta i behåll, med ursprung i Förenta
staterna och Kanada
- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus l., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. och Sorbus L.även trä som inte har kvar sin naturliga
rundade yta, dock inte sågspån och hyvelspån, med ursprung i Förenta Staterna och Kanada

och
b) motsvarar en av de följande beskrivningar som är fastställda i bilaga I del II till rådets förordning

(EEG) nr 2658/87:

KN-nummer Varubeskrivning
4401 11 00 Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippar eller

liknande.
4401 12 00 Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippar eller

liknande.
4401 21 00 Barrträ i form av flis eller spån.
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån.
 4401 40 10 Sågspån, inte agglomererat
 4401 40 90 Träavfall (dock inte sågspån), inte agglomerat .

ex 4403 11 00 Obearbetat barrträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, inte barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat

ex 4403 12 00 Obearbetat lövträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, inte barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat

ex 4403 21 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller annat
konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 22 00 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller annat
konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 23 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.), inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller annat konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 24 00 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.), inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller annat konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst
15 cm

ex 4403 25 Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller grann (Picea
spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller annat konserveringsmedel, med en största diameter



på minst 15 cm
ex 4403 26 00 Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller grann (Picea

spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller annat konserveringsmedel, andta än de med en
största diameter på minst 15 cm

4403 91 00 Obearbetat trä av ek (Quercus spp.), även barkat eller beriat från splintved eller grovt
sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel.

4403 95 Obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller beriat från splintved eller grovt
sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm

4403 96 00 Obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller beriat från splintved eller grovt
sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst 15 cm

4403 97 00 Obearbetat trä av poppel (Populus spp.), även barkat eller beriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel

ex 4403 99 00 Obearbetat lövträ (dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.),
björk (Betula spp.),  poppel och asp (Populus spp.), eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med
målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel.

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

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

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

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

4407 94 Trä av körsbärsträ (Prunus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6
mm

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

4407 96 Trä av björk (Betula spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat
till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 97 Trä av poppel och asp (Populuss spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer
än 6 mm

ex 4407 99 Lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.) lönn (Acer spp.),
körsbärsträ (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller poppel och asp
(Populus spp.)), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm.

4408 10 Skivor av barrträ för fanering (inklusive sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke,
sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat,
kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm.

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

9406100 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä.
* med trä avses i denna bestämmelse trä, som har kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med eller
utan bark, eller är i form av spån, flis, sågspån eller träavfall, om inte något annat omnämns särskilt.

7. a) Jord och odlingssubstrat som sådant, som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen såsom
växtdelar, humus inbegripet torv eller bark, dock inte sådant som består av enbart torv.



b) Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som helt eller delvis består av
ämnen som anges i a) eller delvis består av något fast oorganiskt ämne, och som avsedda att bibehålla växternas
livskraft, med ursprung i: Turkiet, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och i icke-europeiska
länder, dock inte Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Tunisien.

8. Spannmål av släktena Triticum, Secale och x Triticosecale med ursprung i Afghanistan, Indien, Iran, Irak,
Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta staterna.

II Föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta for vissa skyddade
zoner

Utöver det som bestäms om de föremål som avses i del I

1. Växter av Beta vulgaris L. för industriell bearbetning.
2. Jord och osteriliserade restprodukter från betor (Beta vulgaris L.).
3. Levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. och Sorbus L.
4. Växtdelar av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.
och Sorbus L., dock inte frukter och frön.
5. Frön av Castanea Mill., Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta Vulgaris L. och Phaseolus vulgaris L.
6. Frön och frukter (fröhus) av Gossypium spp. och orensad bomull.
6a. Frukter av Vitis L.
7. Trä* om det

a) helt eller delvis har erhållits från barrträd (Coniferales), dock inte barkfritt trä, med ursprung i
europeiska länder utanför EU, och Castanea Mill., med undantag av barkfritt trä,
och
b) motsvarar en av följande beskrivningar som är fastställda i bilaga I del II till rådets förordning (EEG)

nr 2658/87:

KN-nummer Varubeskrivning
4401 11 00 Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknipper eller

liknande.
4401 12 00 Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknipper eller

liknande.
4401 21 00 Barrträ i form av flis eller spån.
4401 22 00 Lövträ i form av flis eller spån.
 4401 40 90 Träavfall (dock inte sågspån), inte agglomererat

ex 4403 11 00 Obearbetat barrträ behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, dock inte barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat.

ex 4403 12 00 Obearbetat lövträ behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved, eller grovt sågat.

ex 4403 21 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm.

ex 4403 22 00 Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller
grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst 15 cm.

ex 4403 23 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.), inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller annat konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 24 00 Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och grann (Picea spp.), inte barkat eller
befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller annat konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst



15 cm
ex 4403 25 Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller grann (Picea

spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller annat konserveringsmedel, med en största diameter
på minst 15 cm

ex 4403 26 00 Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller grann (Picea
spp.), inte barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller annat konserveringsmedel, andra än de med en
största diameter på minst 15 cm

ex 4403 99 00 Obearbetat lövträ (dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.),
björk (Betula spp.), poppel och asp (Populus spp.) eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat, dock inte trä som är behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel.

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

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

ex 4407 99 Lövträ (dock inte tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer
spp.), körsbärsträ (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller poppel
och asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm.

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

9406 10 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä.
* med trä avses i denna bestämmelse trä, som har kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med eller
utan bark, eller är i form av spån, flis, sågspån eller träavfall, om inte något annat omnämns särskilt.

8. Plantdelar av Eucalyptus l’Herit.
9. Lös bark av barrträd (Coniferales), med ursprung i europeiska länder utanför EU.

__________


