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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2148,
annettu 13 päivänä joulukuuta 2019,
kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttamista karanteeniasemilta ja eristystiloista
koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031
mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o
228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 wmuuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/
ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/2031 64 artiklassa vahvistetaan yleiset säännöt kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden
luovuttamiselle karanteeniasemilta ja eristystiloista ja valtuutetaan komissio vahvistamaan asiaa koskevia
erityissääntöjä.

(2)

Mainitun asetuksen mukaisesti kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 30
artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä tai jotka on luetteloitu sen 40 artiklan 2 ja 3 kohdan, 41
artiklan 2 ja 3 kohdan, 42 artiklan 2 ja 3 kohdan, 48 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 2 ja 3
kohdan ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla, jäljempänä ’täsmennetty aines’, voivat aiheuttaa kasvinterveysriskin
unionissa. Tässä täytäntöönpanoasetuksessa olisi sen vuoksi vahvistettava vaatimukset täsmennetyn aineksen
turvalliselle luovuttamiselle karanteeniasemilta ja eristystiloista.

(3)

Olisi varmistettava, että täsmennetty aines voidaan luovuttaa karanteeniasemilta ja eristystiloista ainoastaan, jos se
on keskeytyksettä pidetty hyväksytyillä karanteeniasemilla tai hyväksytyissä eristystiloissa asetuksen (EU)
2016/2031 61 ja 62 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja jos se on todettu vapaaksi unionikaranteeni
tuhoojista, suoja-aluekaranteenituhoojista ja tuhoojista, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan
nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä. Olisi myös täsmennettävä, että tätä tarkoitusta varten on sovellettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (2) 34 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia menetelmiä
kyseisen vaatimuksen mahdollisimman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(4)

Koska asetusta (EU) 2016/2031 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019 ja jotta voidaan varmistaa kaikkien
kasvintuhoojia koskevien sääntöjen johdonmukainen soveltaminen, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä
alkaen. Tämän vuoksi sen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista
virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja
kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429
ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY,
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja
(EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja
neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
Tässä asetuksessa vahvistetaan erityissäännöt, jotka koskevat täsmennetyn aineksen luovuttamista karanteeniasemilta ja
eristystiloista.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’täsmennetyllä aineksella’ kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30
artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä tai jotka on luetteloitu sen 40 artiklan 2 ja 3 kohdan, 41 artiklan 2
ja 3 kohdan, 42 artiklan 2 ja 3 kohdan, 48 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 54
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla;
b) ’täsmennetyillä tuhoojilla’ tuhoojia, joille täsmennetyn aineksen tiedetään olevan altista ja jotka kuuluvat johonkin
seuraavista luokista:
i)

asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan nojalla luetteloidut unionikaranteenituhoojat;

ii) tuhoojat, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä;
iii) kyseisen asetuksen 32 artiklan 3 kohdan nojalla luetteloidut suoja-aluekaranteenituhoojat;
c) ’menetelmillä’ kaikkia asetuksen (EU) 2017/625 34 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä.

3 artikla
Täsmennetyn aineksen luovuttamista koskevat vaatimukset
Täsmennetty aines voidaan luovuttaa jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2016/2031 60 artiklan mukaisesti nimeämiltä
karanteeniasemilta ja niiden nimeämistä eristystiloista ainoastaan, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
a) sitä on pidetty ainoastaan hyväksytyillä karanteeniasemilla tai hyväksytyissä eristystiloissa asetuksen (EU) 2016/2031
61 ja 62 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti;
b) se on todettu vapaaksi täsmennetyistä tuhoojista tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

4 artikla
Menetelmät täsmennettyjen tuhoojien havaitsemiseksi täsmennetyssä aineksessa
1.
Täsmennetty aines on tarkastettava silmämääräisesti ja tarvittaessa, aineksen ja tuhoojien biologian mukaan, on
otettava näytteet ja testattava ne asianmukaisilla menetelmillä täsmennettyjen tuhoojien esiintymisen havaitsemiseksi.
Kyseinen tarkastus, näytteenotto ja testaus on suoritettava asianmukaisina ajankohtina, ja niiden on kestettävä niin kauan
kuin on tarpeen kyseisten tuhoojien havaitsemiseksi.
2.
Istutettaviksi tarkoitettuja kasveja on edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi pidettävä toimivaltaisten
viranomaisten virallisessa valvonnassa koko kasvien biologian perusteella tarvittavan ajan olosuhteissa, joissa voidaan
havaita täsmennettyjen tuhoojien tai mahdollisten tällaisten tuhoojien aiheuttamien piilevien tai oireettomien tartuntojen
esiintyminen käyttäen asianmukaisia menetelmiä.
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5 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

