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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/36/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Απριλίου 2002
για την τροποποίηση ορισµένων παραρτηµάτων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου περί µέτρων
κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Οι υφιστάµενες διατάξεις για την προστασία κατά του ιού
της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων πρέπει να
τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τα συµπεράσµατα
της οµάδας εργασίας της Επιτροπής που αξιολόγησε τον
φυτοϋγειονοµικό κίνδυνο όσον αφορά τον επιβλαβή αυτό
οργανισµό στις σχετικές εγκεκριµένες ζώνες προστασίας
στην Κοινότητα.

(7)

Οι υφιστάµενες διατάξεις για την προστασία κατά του Tilletia indica Mitra πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν
υπόψη τα ενηµερωµένα στοιχεία σχετικά µε την εµφάνιση
του εν λόγω επιβλαβούς οργανισµού στη Νότια Αφρική.

(8)

Πρέπει να διορθωθεί η εσφαλµένη αναφορά της Μάλτας και
της Κύπρου ως µη ευρωπαϊκών χωρών στο παράρτηµα IV
µέρος Α τµήµα Ι σηµείο 34 και στο παράρτηµα V µέρος Β
τµήµα Ι σηµείο 7β της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(9)

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τα αιτήµατα των
σχετικών κρατών µελών.

(10)

Συνεπώς, τα σχετικά παραρτήµατα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(11)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/28/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν µέτρα για την προστασία της
Κοινότητας από τους επιβλαβείς οργανισµούς Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) και Naupactus leucoloma Boheman, των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί η εµφάνιση στην
Κοινότητα.
Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία κατά του Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) πρέπει να τροποποιηθούν
περιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής τους στις ζώνες προστασίας της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου (Βόρεια
Ιρλανδία) στις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει εµφανισθεί ο οργανισµός αυτός.
Ο κατάλογος των φυτών ξενιστών των Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess) πρέπει
να τροποποιηθεί για να ληφθούν υπόψη τα ενηµερωµένα
στοιχεία για την σχέση µεταξύ των εν λόγω αυτών επιβλαβών οργανισµών και των φυτών ξενιστών.
Λόγω επανειληµµένων εµφανίσεων των Bemisia tabaci
Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza
maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard),
Liriomyza trifolii (Burgess) και Thrips palmi Karny σε
προϊόντα, κρίνεται σκόπιµη η βελτίωση των υφιστάµενων
διατάξεων όσον αφορά τα µέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης τους στην Κοινότητα, µε σκοπό
την εξασφάλιση αποτελεσµατικότερης προστασίας.
Τα εν λόγω βελτιωµένα µέτρα προστασίας πρέπει να περιλαµβάνουν τη χρήση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα και φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού για τα φυτά ή
τα φυτικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 23.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα I, II, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Απριλίου 2003. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Στο παράρτηµα I µέρος A τµήµα I στοιχείο α), ένα νέο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 4:
«4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky).».
2. Στο παράρτηµα I µέρος A τµήµα I στοιχείο α), ένα νέο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 16:
«16.1. Naupactus leucoloma Boheman».
3. Στο παράρτηµα I µέρος A τµήµα II στοιχείο α), τα σηµεία 4, 5 και 6 διαγράφονται.
4. Στο παράρτηµα I µέρος B στοιχείο α), ένα νέο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 3:
«4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»

5. Στο παράρτηµα II µέρος A τµήµα I στοιχείο γ), το ακόλουθο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 1:
«1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Τα φυτά των Corylus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους
σπόρους προς σπορά, καταγωγής Καναδά και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής»

6. Στο παράρτηµα II µέρος A τµήµα II στοιχείο α), τα ακόλουθα σηµεία προστίθενται µετά το σηµείο 7:
«8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Κοµµένα άνθη, φυλλώδη λαχανικά του Apium graveolens L. και φυτά
ποωδών ειδών, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από:
— βολβούς,
— φυτά της οικογένειας των Gramineae,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά.

9. Liriomyza trifolii (Burgess)

Κοµµένα άνθη, φυλλώδη λαχανικά του Apium graveolens L. και φυτά
ποωδών ειδών, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από:
— βολβούς,
— φυτά της οικογένειας των Gramineae,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά»

7. Στο παράρτηµα IV µέρος Α τµήµα Ι, ένα νέο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 11.2:
«11.3. Τα φυτά του Corylus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από
τους σπόρους προς σπορά, καταγωγής Καναδά και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής

Επίσηµη δήλωση ότι τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και:
α) προέρχονται από περιοχή που αναγνωρίστηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής, ως απαλλαγµένη από Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα και αναφέρεται στη στήλη “Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας
οδηγίας,
ή
β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που αναγνωρίστηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας, ως απαλλαγµένος από
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller κατά τους επίσηµους ελέγχους
που διενεργήθηκαν στον τόπο παραγωγής ή στο άµεσο περιβάλλον από την
έναρξη των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων, σύµφωνα µε τα
σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα και αναφέρεται στη
στήλη “Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8
της παρούσας οδηγίας και έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγµένος από Anisogramma anomala (Peck) E. Müller»

3.5.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 116/19

8. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I, τα σηµεία 32.1, 32.2 και 32.3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«32.1. Φυτά ποωδών ειδών, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από:
— βολβούς,
— φυτά της οικογένειας των Gramineae,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά,
— κονδύλους,
καταγωγής τρίτων χωρών, όπου έχει διαπιστωθεί η εµφάνιση των
Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch).

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά του παραρτήµατος IV µέρος Α τµήµα Ι σηµεία 27.1, 27.2, 28 και 29, ενδεχοµένως, επίσηµη
δήλωση ότι τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και:
α) προέρχονται από περιοχή που αναγνωρίστηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής, ως απαλλαγµένη από Liriomyza
sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch), σύµφωνα µε
τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα και αναφέρεται
στη στήλη “Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή
8 της παρούσας οδηγίας,
ή
β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που αναγνωρίστηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας, ως απαλλαγµένος από
Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch),
σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα και
αναφέρεται στη στήλη “Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των
άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας και έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγµένος από Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa
(Malloch) κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργούνται τουλάχιστον
µία φορά το µήνα κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από την
εξαγωγή,
ή
γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή κατά
των Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch), αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι
απαλλαγµένα από τους επιβλαβείς οργανισµούς Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch). Η περιγραφή της αγωγής
περιλαµβάνεται στα πιστοποιητικά των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας.

32.2. Κοµµένα άνθη των Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,
Gypsophila L. και Solidago L., και φυλλώδη λαχανικά των Apium
graveolens L. και Ocimum L.

Επίσηµη δήλωση ότι τα κοµµένα άνθη και τα φυλλώδη λαχανικά:
— προέρχονται από χώρα που είναι απαλλαγµένη από Liriomyza sativae
(Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch)
ή
— ακριβώς πριν από την εξαγωγή αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου ελέγχου
και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από τους επιβλαβείς οργανισµούς
Liriomyza sativae (Blanchard) και Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3. Φυτά ποωδών ειδών, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από:
— βολβούς,
— φυτά της οικογένειας Gramineae,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά,
— κονδύλους,
καταγωγής τρίτων χωρών

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτηµα
IV µέρος Α τµήµα Ι σηµεία 27.1, 27.2, 28, 29 και 32.1, επίσηµη δήλωση ότι:
α) προέρχονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess)
ή
β) είτε δεν παρατηρήθηκε κανένα σύµπτωµα παρουσίας Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess) στον τόπο
παραγωγής κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον
µία φορά το µήνα κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από την
συγκοµιδή
ή
γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου
ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από τους επιβλαβείς
οργανισµούς Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii
(Burgess) και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή κατά των Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess)»

9. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµείο 34, το κείµενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Έδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωµα το οποίο συνίσταται στο σύνολο του ή εν µέρει από έδαφος ή στερεές οργανικές
ουσίες όπως είναι τµήµατα φυτών, χούµος, συµπεριλαµβανοµένης και της τύρφης ή του φλοιού, ή οποιαδήποτε στερεά
ανόργανη ουσία που προορίζεται να ενισχύσει τη ζωτικότητα των φυτών και κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες:
— Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία,
— Λευκορωσία, Εσθονία, Γεωργία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία,
— χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, του Μαρόκου, της Τυνησίας»
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10. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I, τα σηµεία 36.1 και 36.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«36.1. Φυτά για φύτευση εκτός από:
— βολβούς,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά,
— κονδύλους
που προέρχονται από τρίτες χώρες

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά και αναφέρονται
στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµεία 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 και
32.3, επίσηµη δήλωση ότι τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και:
α) προέρχονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής ως απαλλαγµένη από το Thrips
palmi Karny, σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα και αναφέρεται στη στήλη “Συµπληρωµατική δήλωση” των
πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας,
ή
β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που έχει αναγνωριστεί από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας ως απαλλαγµένος από
Thrips palmi Karny, σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα
φυτοϋγειονοµικά µέτρα και αναφέρεται στη στήλη “Συµπληρωµατική
δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας και
έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγµένος από Thrips palmi Karny, κατά τους
επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία φορά το µήνα
κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από την εξαγωγή,
ή
γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή κατά
των Thrips palmi Karny, αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου ελέγχου και
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από τους επιβλαβείς οργανισµούς
Thrips palmi Karny. Η περιγραφή της αγωγής περιλαµβάνεται στα πιστοποιητικά των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας.

36.2. Κοµµένα άνθη του Orchidaceae, και καρποί των Momordica L. και
Solanum melongena L. καταγωγής τρίτων χωρών

Επίσηµη δήλωση ότι τα κοµµένα άνθη και οι καρποί:
— προέρχονται από χώρα που είναι απαλλαγµένη από Thrips palmi Karny,
ή
— ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου
ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από τον επιβλαβή οργανισµό Thrips palmi Karny»

11. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I, στο σηµείο 40 το κείµενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρµόζονται στα φυτά τα οποία αναφέρονται στο παράρτηµα III µέρος A σηµεία
2, 3, 9, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτηµα III µέρος B σηµείο 1 και στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµεία 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 και
45.1 και, κατά περίπτωση, επίσηµη δήλωση ότι τα φυτά βρίσκονται σε φυτική νάρκη και είναι απαλλαγµένα από φύλλα»
12. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I, το σηµείο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«45.1. Φυτά ποωδών ειδών και φυτά των Ficus L. και Hibiscus L. που
προορίζονται για φύτευση, εκτός από βολβούς, ριζώµατα, σπόρους
προς σπορά και κονδύλους που προέρχονται από µη ευρωπαϊκές
χώρες,

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτηµα
IV µέρος A τµήµα I σηµεία 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 και 36.1, επίσηµη
δήλωση ότι τα φυτά:
α) προέρχονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής ως απαλλαγµένη από Bemisia
tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης), σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή
πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα, και αναφέρεται στη στήλη
“Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 της
παρούσας οδηγίας,
ή
β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που έχει αναγνωριστεί από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας ως απαλλαγµένος από
Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης), σύµφωνα µε τα σχετικά
διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα, και αναφέρεται στη στήλη
“Συµπληρωµατική δήλωση” των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 της
παρούσας οδηγίας και έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγµένος από Bemisia
tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης) κατά τους επίσηµους ελέγχους
που διενεργήθηκαν τουλάχιστον τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις εβδοµάδες κατά τη διάρκεια εννέα εβδοµάδων πριν από την εξαγωγή,
ή
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γ) στις περιπτώσεις που η Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης)
εµφανίστηκε στον τόπο παραγωγής, βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον εν
λόγω τόπο παραγωγής και υποβλήθηκαν στην ενδεδειγµένη αγωγή για να
εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγµένα από Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί
εκτός Ευρώπης) και συνεπώς διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής
είναι απαλλαγµένος από Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης)
µετά την εφαρµογή των ενδεδειγµένων διαδικασιών για την εξάλειψη της
Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης) κατά τους επίσηµους
ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία φορά κάθε εβδοµάδα κατά
τη διάρκεια των εννέα τελευταίων εβδοµάδων πριν από την εξαγωγή και
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παρακολούθησης που εφαρµόσθηκαν
καθόλη τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου. Λεπτοµέρειες σχετικά µε
την αγωγή αναφέρονται στα πιστοποιητικά των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας.
45.2. Κοµµένα άνθη των Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., και
φυλλώδη λαχανικά των Ocimum L., προέλευσης µη ευρωπαϊκών
χωρών

Επίσηµη δήλωση ότι τα κοµµένα άνθη και τα φυλλώδη λαχανικά:
— προέρχονται από χώρα που είναι απαλλαγµένη από Bemisia tabaci Genn.
(πληθυσµοί εκτός Ευρώπης)
ή
— ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου
ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από τον επιβλαβή οργανισµό Bemisia tabaci Genn. (πληθυσµοί εκτός Ευρώπης)»

13. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I, το σηµείο 45.1 γίνεται σηµείο 45.3.
14. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµείο 46, προστίθεται η αναφορά στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµεία 45.2
και 45.3 στη δεξιά στήλη.
15. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα I σηµεία 53 και 54, η «Νότια Αφρική» παρεµβάλλεται µετά το «Πακιστάν» στην
αριστερή στήλη.
16. Στο παράρτηµα IV µέρος A τµήµα II, το σηµείο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«23. Φυτά ποωδών ειδών, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από:
— βολβούς,
— φυτά της οικογένειας των Gramineae,
— ριζώµατα,
— σπόρους προς σπορά,
— κονδύλους

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτηµα
IV µέρος A τµήµα II σηµεία 20, 21.1 ή 21.2, επίσηµη δήλωση ότι:
α) τα φυτά προέρχονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη
από Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess)
ή
β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύµπτωµα παρουσίας Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess) στον τόπο παραγωγής, κατά
τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία φορά το
µήνα κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από τη συγκοµιδή
ή
γ) ακριβώς πριν από την εµπορία, τα φυτά αποτέλεσαν αντικείµενο επίσηµου
ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγµένα από Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess) και υποβλήθηκαν σε
κατάλληλη αγωγή µε σκοπό την εξάλειψη των Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess)»

17. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 20.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«20.2. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.,
εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV µέρος B σηµείο 20.1

α) Το χώµα δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει πάνω
από 1 % του βάρους της αποστολής ή της
παρτίδας
ή
β) οι κόνδυλοι πρόκειται να µεταποιηθούν σε
εγκαταστάσεις που διαθέτουν επίσηµα εγκεκριµένους χώρους διάθεσης αποβλήτων που
εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του ιού της νεκρωτικής κίτρινης
κηλίδωσης των τεύτλων

DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), S,UK (Βόρεια
Ιρλανδία)»
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18. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«22. Φυτά των Allium porrum L., Apium L., Beta
L., εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV µέρος B σηµείο 25 και εκείνα
που προορίζονται για ζωοτροφές, Brassica
napus L., Brassica rapa L., Daucus L., εκτός
από τα φυτά που προορίζονται για φύτευση

α) Το χώµα δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει πάνω
από 1 % του βάρους της αποστολής ή της
παρτίδας
ή

DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), S, UK (Βόρεια
Ιρλανδία)»

β) οι κόνδυλοι πρόκειται να µεταποιηθούν σε
εγκαταστάσεις που διαθέτουν επίσηµα εγκεκριµένους χώρους διάθεσης αποβλήτων που
εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του ιού της νεκρωτικής κίτρινης
κηλίδωσης των τεύτλων

19. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«24.1. Μοσχεύµατα χωρίς ρίζα των Euphorbia
pulcherrima Willd., που προορίζονται για
φύτευση

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν
για τα φυτά τα οποία αναφέρονται στο
παράρτηµα IV µέρος Α τµήµα Ι σηµείο 45.1,
ενδεχοµένως επίσηµη δήλωση ότι:
α) τα µοσχεύµατα χωρίς ρίζα προέρχονται από
περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί)
ή
β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύµπτωµα Bemisia
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) είτε στα
µοσχεύµατα είτε στα φυτά από τα οποία
προέρχονται τα µοσχεύµατα που βρίσκονταν ή
είχαν παραχθεί στον τόπο παραγωγής κατά
τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν
τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις εβδοµάδες
καθόλη τη διάρκεια της περιόδου παραγωγής
των φυτών αυτών στον τόπο παραγωγής
ή
γ) στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί η εµφάνιση της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί) στον τόπο παραγωγής, τα µοσχεύµατα και τα φυτά από τα οποία προέρχονται
τα µοσχεύµατα και τα οποία βρίσκονταν ή
είχαν παραχθεί στον εν λόγω τόπο παραγωγής
υποβλήθηκαν στην ενδεδειγµένη αγωγή για να
εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγµένα από
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) και συνεπώς, διαπιστώθηκε ότι ο εν
λόγω τόπος παραγωγής είναι απαλλαγµένος
από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί), µετά από την εφαρµογή των ενδεδειγµένων διαδικασιών για την εξάλειψη της
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί), κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια
των τριών εβδοµάδων πριν από την µετακίνηση από τον εν λόγω τόπο παραγωγής και
κατά τις διαδικασίες παρακολούθησης καθόλη
τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Ο τελευταίος από τους εν λόγω εβδοµαδιαίους ελέγχους πρέπει να πραγµατοποιείται ακριβώς πριν
από την ανωτέρω µετακίνηση.

IRL, P (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo
e Oeste και Trás-os-Montes), FI, S, UK
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24.2. Φυτά των Euphorbia pulcherrima Willd.,
για φύτευση, εκτός από:
— σπόρους προς σπορά,
— εκείνα για τα οποία αποδεικνύεται από
τη συσκευασία ή την ανάπτυξη του
άνθους τους (του βράκειου) ή µε άλλα
µέσα ότι προορίζονται για πώληση σε
τελικούς καταναλωτές που δεν συµµετέχουν στην επαγγελµατική παραγωγή
φυτών,
— εκείνα που αναφέρονται στο σηµείο
24.1

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν
για τα φυτά τα οποία αναφέρονται στο
παράρτηµα IV, µέρος Α τµήµα Ι σηµείο 45.1,
ενδεχοµένως, επίσηµη δήλωση ότι:
α) τα φυτά κατάγονται από περιοχή που έχει
αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από Bemisia
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί)
ή
β) δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα Bemisia
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) στα
φυτά στον τόπο παραγωγής κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις εβδοµάδες κατά τη
διάρκεια των εννέα εβδοµάδων πριν από την
εµπορία
ή
γ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η εµφάνιση της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί) στον τόπο παραγωγής, τα φυτά τα
οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον τόπο
παραγωγής υποβλήθηκαν σε ενδεδειγµένη
αγωγή για να εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγµένα από τη Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) και συνεπώς διαπιστώθηκε ότι
ο εν λόγω τόπος παραγωγής είναι απαλλαγµένος από τη Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί), µετά την εφαρµογή των ενδεδειγµένων διαδικασιών για την εξάλειψη της
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί), κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια
των τριών εβδοµάδων πριν από τη µετακίνηση
από τον εν λόγω τόπο παραγωγής και κατά
τις διαδικασίες παρακολούθησης καθόλη τη
διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Ο τελευταίος
από τους εν λόγω εβδοµαδιαίους ελέγχους
πρέπει να πραγµατοποιείται ακριβώς πριν από
την ανωτέρω µετακίνηση,
και
δ) αποδεικνύεται ότι τα φυτά έχουν παραχθεί
από µοσχεύµατα τα οποία:
δα) προέρχονται από περιοχή που έχει
αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί)
ή
δβ) καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής
όπου δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί) κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία
φορά κάθε τρεις εβδοµάδες καθόλη τη
διάρκεια της περιόδου παραγωγής των
φυτών αυτών
ή
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δγ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η
εµφάνιση της Bemisia tabaci Genn.
(ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) στον τόπο
παραγωγής, τα οποία βρίσκονταν ή είχαν
παραχθεί στον εν λόγω τόπο παραγωγής
και υποβλήθηκαν σε ενδεδειγµένη αγωγή
για να εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγµένα από τη Bemisia tabaci Genn.
(ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) και συνεπώς,
διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος
παραγωγής είναι απαλλαγµένος από
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί), µετά από την εφαρµογή των
ενδεδειγµένων διαδικασιών για την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) κατά τους επίσηµους
ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια των τριών εβδοµάδων πριν από τη µετακίνηση από τον
εν λόγω τόπο παραγωγής και κατά τις
διαδικασίες παρακολούθησης καθόλη τη
διάρκεια της περιόδου αυτής. Ο εν λόγω
τελευταίος εβδοµαδιαίος έλεγχος πρέπει
να πραγµατοποιείται ακριβώς πριν από τη
σχετική µετακίνηση.
24.3. Φυτά των Begonia L. που προορίζονται
για φύτευση, εκτός από σπόρους προς
σπορά, κονδύλους και βολβούς, και φυτά
των Ficus L. και Hibiscus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από σπόρους
προς σπορά, εκτός από εκείνα για τα
οποία πρέπει να αποδεικνύεται από τη
συσκευασία ή την ανάπτυξη του άνθους
τους (ή του βράκειου) ή µε άλλα µέσα ότι
προορίζονται για πώληση σε τελικούς
καταναλωτές που δεν συµµετέχουν στην
επαγγελµατική παραγωγή φυτών

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν
για τα φυτά τα οποία αναφέρονται στο
παράρτηµα IV µέρος Α τµήµα Ι σηµείο 45.1,
ενδεχοµένως επίσηµη δήλωση ότι:
α) τα φυτά προέρχονται από περιοχή που έχει
αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από Bemisia
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί)
ή
β) δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα Bemisia
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) στα
φυτά στον τόπο παραγωγής κατά τους επίσηµους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις εβδοµάδες κατά τη
διάρκεια των εννέα εβδοµάδων πριν από την
εµπορία,
ή
γ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η εµφάνιση της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσµοί) στον τόπο παραγωγής, τα φυτά τα
οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον εν
λόγω τόπο παραγωγής υποβλήθηκαν σε ενδεδειγµένη αγωγή για να εξασφαλισθεί ότι είναι
απαλλαγµένα από Bemisia tabaci Genn.
(ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) και συνεπώς,
διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής
είναι απαλλαγµένος από Bemisia tabaci
Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσµοί), µετά από την
εφαρµογή των ενδεδειγµένων διαδικασιών για
την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn.
(ευρωπαϊκοί πληθυσµοί) κατά τους επίσηµους
ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδοµαδιαίως
κατά τη διάρκεια των τριών εβδοµάδων πριν
από τη µετακίνηση από τον εν λόγω τόπο
παραγωγής και κατά τις διαδικασίες παρακολούθησης καθόλη τη διάρκεια της περιόδου
αυτής. Ο εν λόγω τελευταίος εβδοµαδιαίος
έλεγχος πρέπει να πραγµατοποιείται ακριβώς
πριν από τη σχετική µετακίνηση

IRL, P (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo
e Oeste και Trás-os-Montes), FI, S, UK»
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20. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 25.1 διαγράφεται.
21. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 25.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«25. Φυτά του Beta vulgaris L., που προορίζονται
για βιοµηχανική µεταποίηση

Επίσηµη δήλωση ότι:
α) τα φυτά µεταφέρονται µε τρόπο που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του
ιού της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των
τεύτλων και πρόκειται να παραδοθούν σε
εγκατάσταση µεταποίησης που διαθέτει
επίσηµα εγκεκριµένους χώρους διάθεσης
αποβλήτων, που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του ιού της νεκρωτικής
κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων

DK, F (Βρετάνη), IRL, P (Αζόρες), FI, S, UK (Βόρεια
Ιρλανδία)»

ή
β) τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε περιοχή όπου
είναι γνωστό ότι δεν έχει εµφανιστεί ο ιός της
νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων.
22. Στο παράρτηµα IV µέρος B, το σηµείο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«26. Χώµα και µη αποστειρωµένα απορρίµµατα
τεύτλων. (Beta vulgaris L.)

Επίσηµη δήλωση ότι το έδαφος ή τα απορρίµµατα:

DK, F (Βρετάνη), IRL, P (Αζόρες), FI, S, UK (Βόρεια
Ιρλανδία)»

α) έχουν υποστεί επεξεργασία για την εξάλειψη
της µόλυνσης από τον ιό της νεκρωτικής
κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων
ή
β) πρόκειται να µεταφερθούν για τελική διάθεση
κατά τρόπο επίσηµα εγκεκριµένο
ή
γ) προέρχονται από φυτά του Beta vulgaris που
έχουν καλλιεργηθεί σε περιοχή όπου είναι
γνωστό ότι δεν έχει εµφανιστεί ο ιός της
νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων.
23. Στο παράρτηµα IV µέρος Β σηµείο 30, το κείµενο της κεντρικής στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) Ο εξοπλισµός πρέπει να έχει καθαριστεί και να έχει απαλλαχθεί από το χώµα και τα φυτικά υπολείµµατα εφόσον
πρόκειται να µεταφερθεί σε τόπους παραγωγής τεύτλων
ή
β) ο εξοπλισµός πρέπει να προέρχεται από περιοχή όπου είναι γνωστό ότι δεν έχει εµφανιστεί ο ιός της νεκρωτικής
κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων»
24. Στο παράρτηµα V µέρος A τµήµα I σηµείο 2.1, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«και άλλα φυτά ποωδών ειδών, εκτός από τα φυτά της οικογένειας των Gramineae, που προορίζονται για φύτευση και
εκτός από βολβούς, ριζώµατα, σπόρους προς σπορά και κονδύλους»
25. Στο παράρτηµα V µέρος A τµήµα II, το σηµείο 1.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.6. Φυτά του Beta vulgaris L., που προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση»
26. Στο παράρτηµα V µέρος A τµήµα II, το σηµείο 1.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.7. Χώµα και µη αποστειρωµένα απορρίµµατα τεύτλων (Beta vulgaris L.)»
27. Στο παράρτηµα V µέρος A τµήµα II, το σηµείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.1. Φυτά του Begonia L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από βολβούς σπόρους προς σπορά, κονδύλους και
φυτά των Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. και Hibiscus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από
σπόρους προς σπορά.»
28. Στο παράρτηµα V µέρος B τµήµα I, το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait,
Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. και κοµµένα άνθη των Orchidaceae,
— κωνοφόρα (Coniferales),
— Acer saccharum Marsh., προέλευσης χωρών της Βορείου Αµερικής,
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— Prunus L., προέλευσης µη ευρωπαϊκών χωρών,
— κοµµένα άνθη των Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. και Trachelium L., προέλευσης
µη ευρωπαϊκών χωρών,
— φυλλώδη λαχανικά των Apium graveolens L. και Ocimum L.»
29. Στο παράρτηµα V µέρος B τµήµα I σηµείο 3, στην πρώτη περίπτωση προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«Momordica L. και Solanum melongena L.»
30. Στο παράρτηµα V µέρος B τµήµα I σηµείο 7, το κείµενο του στοιχείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Χώµα και υπόστρωµα ανάπτυξης που είναι προσκολληµένο ή έχει προστεθεί στα φυτά και αποτελείται εν όλω ή εν µέρει
από το υλικό που διευκρινίζεται στο στοιχείο α) ή αποτελείται εν λόγω ή εν µέρει από τύρφη ή από οποιαδήποτε στερεά
ανόργανη ουσία που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών και κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες:
— Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία,
— Λευκορωσία, Εσθονία, Γεωργία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία,
— χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας»
31. Στο παράρτηµα V µέρος B τµήµα ΙI, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Φυτά του Beta vulgaris L., που προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση»
32. Στο παράρτηµα V µέρος B τµήµα ΙI, το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Χώµα και µη αποστειρωµένα απορρίµµατα τεύτλων (Beta vulgaris L.)»
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